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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Цей Статут (далі – Статут) є установчим 1.1 This Charter (hereinafter referred to as the
документом
ПУБЛІЧНОГО
“Charter”) is the constituent document of
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ
COMMERCIAL
BANK
“ПРИВАТБАНК” (далі – Банк) та
“PRIVATBANK” (hereinafter referred to
визначає правовий статус, порядок
as the “Bank”), which determines its legal
діяльності, управління, реорганізації та
status and procedures for its activities,
ліквідації Банку.
management,
reorganization
and
liquidation.
1.2. Банк створений і здійснює діяльність на 1.2 The Bank shall be organized and shall carry
основі Цивільного кодексу України,
out its activities in accordance with the
Господарського
кодексу
України,
Civil Code of Ukraine, Laws of Ukraine
законів України “Про банки і банківську
“On Banks and Banking”, “On Joint-Stock
діяльність”,
“Про
акціонерні
Companies”, “On Securities and Stock
товариства”, “Про цінні папери та
Market”, “On the State Regulation of the
фондовий ринок”, “Про державне
Securities Market in Ukraine”, “On
регулювання ринку цінних паперів в
Financial Services and the State
Україні”, “Про фінансові послуги та
Regulation of Financial Services Markets”,
державне
регулювання
ринків
“On the Depository System of Ukraine”,
фінансових послуг”, “Про депозитарну
“On the System of Guaranteeing Deposits
систему України”, “Про систему
of Physical Persons”, regulatory acts of the
гарантування вкладів фізичних осіб”,
National Bank of Ukraine, other legislative
нормативно-правових
актів
acts of Ukraine and this Charter.
Національного банку України, інших
актів законодавства України та цього
Статуту.
1.3. Організаційно-правова форма Банку – 1.3 The Bank shall be organized as a public
публічне акціонерне товариство.
joint-stock company.
1.4. Банк
має
повне
та
скорочене 1.4 The Bank shall have abbreviated and full
найменування
українською
та
corporate names in the Ukrainian and
англійською мовами.
English languages.
Повне найменування Банку:
 українською мовою: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
“ПРИВАТБАНК”;
 англійською мовою: PUBLІC JOІNTSTOCK COMPANY COMMERCIAL
BANK “PRIVATBANK”.

The full corporate name of the Bank shall
be:
– in
the
Ukrainian
language:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК “ПРИВАТБАНК”;

Скорочене найменування Банку:

The abbreviated corporate name of the
Bank shall be:
– in the Ukrainian language: ПАТ КБ
“ПРИВАТБАНК”;
– in the English language: PJSC CB
“PRIVATBANK”.

 українською мовою – ПАТ КБ
“ПРИВАТБАНК”;
 англійською мовою – PJSC CB
“PRIVATBANK”.

– in the English language: PUBLIC
JOINT-STOCK
COMPANY
COMMERCIAL
BANK
“PRIVATBANK”
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1.5. Місцезнаходження
Банку:
Україна, 1.5 The Bank is located at 50 Naberezhna
49094, м. Дніпро, вул. Набережна
Peremohy Str., Dnipro 49094, Ukraine.
Перемоги, 50.
1.6. Банк був створений відповідно до 1.6 The Bank was organized in accordance
установчого договору від 07 лютого
with the foundation agreement of
1992 року у формі товариства з
February 7, 1992, as a limited liability
обмеженою відповідальністю під назвою
company named Commercial Bank
Комерційний банк “ПриватБанк” та
“PrivatBank” and registered by the
зареєстрований Національним банком
National Bank of Ukraine on March 19,
України 19 березня 1992 року за
1992, registration number 92.
реєстраційним № 92.
Відповідно до Установчого договору від
06 липня 2000 року та на підставі
рішення Установчих зборів акціонерів
від 06 липня 2000 року Комерційний
банк “ПриватБанк” було реорганізовано
шляхом зміни організаційно-правової
форми у Закрите акціонерне товариство
комерційний банк “ПриватБанк”.

In accordance with the Foundation
Agreement of July 6, 2000, and pursuant
to the Resolution of the Constituent
Meeting of Shareholders, dated July 6,
2000, Commercial Bank “PrivatBank”
was reorganized through the change of its
legal form of organization into Closed
Joint-Stock Company Commercial Bank
“PrivatBank”.

За рішенням загальних зборів акціонерів
від 30 квітня 2009 року було змінено тип
банку з закритого на публічне
акціонерне товариство та змінено
найменування банку з Закритого
акціонерного товариства комерційного
банку “ПриватБанк” на ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
“ПРИВАТБАНК”.

Pursuant to the Resolution of the General
Meeting of Shareholders, dated April 30,
2009, the bank changed its type from
closed joint-stock company to public
joint-stock company and accordingly
changed its name from Closed JointStock Commercial Bank “PrivatBank” to
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
COMMERCIAL
BANK
“PRIVATBANK”.

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
“ПРИВАТБАНК” є правонаступником
всіх прав та зобов’язань Закритого
акціонерного товариства комерційного
банку “ПриватБанк”, який, в свою чергу,
є правонаступником прав та обов'язків
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю Комерційного банку
“ПриватБанк”.

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
COMMERCIAL
BANK
“PRIVATBANK” is the legal successor
to all rights and obligations of Closed
Joint-Stock Company Commercial Bank
“PrivatBank”, which, in turn, is the legal
successor to the rights and obligations of
Limited Liability Company Commercial
Bank “PrivatBank”.

1.7. Єдиним акціонером Банку, якому 1.7 The sole shareholder of the Bank, which
належить 100% акцій Банку, є держава в
owns 100% of the Bank, shall be the State
особі Міністерства фінансів України
represented by the Ministry of Finance of
(місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул.
Ukraine (located at 12/2 Hrushevskoho
Грушевського,
буд.
12/2,
Str., 01008, Kyiv, identification number
ідентифікаційний номер 00013480).
00013480).

4

Держава в особі Міністерства фінансів
України набула права власності на 100%
акцій Банку 21 грудня 2016 року
відповідно до статті 411 Закону України
“Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб” та згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18
грудня 2016 року № 961 “Деякі питання
забезпечення стабільності фінансової
системи”.
1.8. Держава реалізує свої права власника
Банку, а органи управління Банку діють
у відповідності до найкращих світових
практик корпоративного управління,
зокрема, але не виключно, Принципів
Організації економічного розвитку та
співробітництва щодо корпоративного
управління
в
підприємствах
з
державною власністю (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-Owned
Enterprises), Принципів корпоративного
управління в банках Базельського
комітету
з
банківського
нагляду
(Corporate governance principles for banks
by Basel Committee on Banking
Supervision), Рекомендацій Європейської
банківської установи щодо внутрішнього
управління (Guidelines on internal
governance
by
European
Banking
Authority), що застосовуються в обсязі,
що не суперечить імперативним нормам
чинного законодавства України.

On December 21, 2016, the State,
represented by the Ministry of Finance of
Ukraine, acquired the ownership of 100%
of the Bank’s shares in accordance with
Article 411 of the Law of Ukraine “On the
System of Guaranteeing Deposits of
Physical Persons” and pursuant to the
Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine “Certain Issues on Ensuring the
Stability of the Financial System”, dated
December 18, 2016, No. 961.
1.8 The State shall exercises its ownership right
in respect of the Bank, and the governing
bodies of the Bank shall act in conformity
with the world best corporate governance
practices, including, but not limited to, the
Guidelines on Corporate Governance of
State-Owned
Enterprises
of
the
Organization for Economic Cooperation
and
Development,
the
Corporate
Governance Principles for Banks by the
Basel Committee on Banking Supervision,
the Guidelines on Internal Governance by
the European Banking Authority, which
apply to the extent that they are not
inconsistent with binding provisions of
applicable law of Ukraine.

1.9. Банк створений на невизначений строк.

1.9 The Bank shall be organized for an
indefinite period.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА
ПРАВОЗДАТНІСТЬ БАНКУ

ARTICLE 2. LEGAL STATUS AND
LEGAL CAPACITY OF THE BANK

2.1. Банк є юридичною особою приватного 2.1 The Bank is a legal entity of private law
права, створеною за законодавством
and was incorporated in accordance with
України.
the law of Ukraine.
2.2. Банк набув прав юридичної особи з дня 2.2 The Bank has become a legal entity on the
його державної реєстрації.
date of its state registration.
У своїй діяльності Банк керується
законодавством України, включаючи
нормативно-правові акти Національного
банку України, положеннями цього
Статуту,
а
також
внутрішніми

In carrying out its activities, the Bank shall
be governed by the laws of Ukraine,
including acts and regulations of the
National Bank of Ukraine, provisions of
this Charter, and by internal rules,
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правилами, процедурами, регламентами
та іншими внутрішніми документами,
прийнятими відповідно до цього
Статуту.

procedures, regulatory and other internal
documents as adopted in accordance with
this Charter.

У разі змін у законодавстві України або
у разі суперечностей між положеннями
цього Статуту та нормами законодавства
України, цей Статут застосовується в
частині, що не суперечить законодавству
України.

Whenever any law or regulation of
Ukraine is changed or amended, or a
discrepancy exists between the provisions
of this Charter and any law or regulation of
Ukraine, this Charter shall apply to the
extent that it is not inconsistent with
applicable law of Ukraine.
2.3. Банк як юридична особа має у власності 2.3 The Bank, as a legal entity, shall own
рухоме і нерухоме майно, самостійний
movable and immovable property, have
баланс,
відкриває
власні
its own balance sheet, may open its own
кореспондентські
рахунки
у
correspondent accounts with the National
Національному банку України та інших
Bank of Ukraine and other banks, and
банках, використовує власні печатки,
shall use its own seals, stamps,
штампи, фірмові бланки та інші
letterheads and other essential elements.
реквізити.
Майно (майнові права), набуте Банком у
результаті
правонаступництва,
є
власністю Банку.

The Bank shall own any property
(property rights) it has acquired by legal
succession.

Банк
володіє,
користується
та
розпоряджається своїм майном та
коштами відповідно до цілей своєї
діяльності, передбачених цим Статутом.
Право власності Банку охороняється у
відповідності з чинним законодавством
України.

The Bank shall possess, use and dispose
of its property and monetary funds in
accordance with the objectives of its
activities as contemplated by this
Charter. The ownership right of the Bank
shall be protected in accordance with
applicable law of Ukraine.

2.4. Банк є власником:

2.4. The Bank shall own:

 грошових коштів, переданих йому

 monetary funds transferred to it by

засновниками та акціонерами Банку
у власність як вклади до статутного
капіталу;

the founders and shareholders of the
Bank as contributions to its
authorized capital;

 грошових коштів, отриманих від


 monetary funds received from the

продажу цінних паперів Банку
юридичним та фізичним особам;

sale of the Bank’s securities to legal
entities and individuals;

 доходів та майна, отриманих Банком

 income and property received by the

в
результаті
фінансової,
господарської
та
банківської
діяльності в Україні та за її межами;

Bank as a result of financial,
business and banking activities in
Ukraine and abroad;

 іншого

майна,
набутого
на
підставах, не заборонених законом.

2.5. Ризик

випадкової

загибелі

 other property acquired on grounds
not prohibited by law.

або 2.5 The Bank shall bear the risk of incidental
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пошкодження майна, що є власністю
Банку, несе Банк.

loss or damage to the property owned by it.

2.6. Банк здійснює володіння, користування 2.6 The Bank shall possess, use and dispose of
та
розпорядження
своїм
майном
its property in accordance with the
відповідно до мети і предмету своєї
purposes and objectives of its activities
діяльності та призначення майна.
and the intended use of such property.
2.7. Банк може від свого імені набувати 2.7. The Bank may, on its own behalf, acquire
майнові і особисті немайнові права, у
property and personal non-property rights,
тому числі вчиняти правочини (укладати
including,
enter
into
transactions
договори, контракти), бути учасником
(agreements, contracts), be a party to
судових процесів та проваджень в судах
litigations and proceedings in courts of
загальної юрисдикції усіх інстанціях,
general jurisdiction of all instances,
третейських
судах,
міжнародних
arbitral tribunals
and international
комерційних арбітражних судах, в тому
commercial arbitration courts, including
числі, Міжнародному комерційному
the International Commercial Arbitration
арбітражному
суді
при
ТорговоCourt of the Chamber of Commerce and
промисловій палаті України, а також
Trade of Ukraine, and foreign and
іноземних та міжнародних судових
international judicial institutions.
установах.
2.8. Банк самостійно відповідає за своїми 2.8 The Bank shall be liable for its obligations
зобов’язаннями усім своїм майном та
to the extent of all its property and
коштами, на які відповідно до чинного
monetary funds, which may subject to
законодавства України може бути
recovery in accordance with applicable law
звернено стягнення.
of Ukraine.
2.9. Банк самостійно визначає напрями своєї 2.9 The Bank shall itself determine the areas of
діяльності і спеціалізацію за видами
its activities and particular types of
послуг.
services.
2.10. Банк розробляє та впроваджує заходи 2.10. The Bank shall develop and implement
для правового захисту своїх інтересів,
measures to ensure legal protection of its
фінансової,
господарської
та
interests,
financial,
business
and
інформаційної безпеки, охорони свого
information security, the safeguard of its
майна та грошових коштів.
property and monetary funds.
2.11. Банк має основну круглу печатку зі 2.11. The Bank shall have its primary round
своїм
повним
найменуванням
та
seal with its full corporate name and
додаткові круглі печатки. Банк має
additional round seals. The Bank shall
власний фірмовий бланк, де зазначається
have its own letterhead displaying the
найменування Банку та інші реквізити.
corporate name of the Bank and other
На основній та додаткових печатках
details. The primary and secondary seals
зазначається
ідентифікаційний
код
shall specify the identification code of
Банку.
Bank.
СТАТТЯ 3.

МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ

ARTICLE 3. PURPOSES, OBJECTIVES
AND SCOPE OF ACTIVITIES

3.1. Метою (цілями) діяльності Банку є 3.1 The purposes (objectives) of the Bank shall
здійснення
банківської
діяльності,
include the conduct of banking activities
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спрямованої на отримання прибутку для
власного розвитку та в інтересах
власника.

aimed at earning profits for its own
development and in the interests of the
owner.

3.2. Предметом діяльності Банку є надання 3.2. The scope of the Bank’s activities shall
банківських та інших фінансових послуг
include the provision of banking and other
на підставі ліцензій та дозволів, виданих
financial services under licenses and
Національним банком України та/або
permits issued by the National Bank of
іншими уповноваженими державними
Ukraine and / or other authorized
органами,
та
здійснення
іншої
governmental authorities, and the conduct
діяльності, визначеної законодавством
of other activities determined by the laws
України.
of Ukraine.
3.3. Банк може здійснювати банківську 3.3 The Bank may only carry out banking
діяльність
виключно
на
підставі
activities on the basis of a banking license
банківської
ліцензії,
наданої
issued by the National Bank of Ukraine.
Національним банком України.
3.4. Банк
здійснює
діяльність,
надає 3.4 The Bank shall carry out its activities and
банківські та інші фінансові послуги в
provide banking and other financial
національній валюті, а за наявності
services in the national currency, and,
відповідної ліцензії Національного банку
subject to availability of appropriate
України – в іноземній валюті.
license from the National Bank of Ukraine,
in a foreign currency.
3.5. Банк має право надавати банківські та 3.5 The Bank may provide banking and other
інші фінансові послуги (крім послуг у
financial services (other than insurance
сфері страхування), а також здійснювати
services) and carry out other activities as
іншу діяльність, визначену чинним
determined by applicable law of Ukraine.
законодавством України.
3.6. До банківських послуг належать:

3.6 Banking services shall include:

1) залучення у вклади (депозити)
коштів та банківських металів від
необмеженого кола юридичних і
фізичних осіб;

1) taking deposits in the form of monetary
funds and precious metals from
unlimited range of legal entities and
individuals;

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

2) opening and maintaining current
(correspondent) accounts of customers,
including accounts in precious metals;

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) placing monetary funds held on
deposits and current accounts, and
precious metals on its behalf, on its own
terms and at its risk.

Як кредитні розглядаються операції,
зазначені в підпункті 3 пункту 3.6 цього
Статуту, а також здійснення операцій на
ринку цінних паперів від свого імені;
надання гарантій і поручительств та

Credit transactions shall include the
transactions listed in Sub-clause 3 of
Clause 3.6 of this Charter, as well as
transactions in the securities market in its
own name; the provision of guarantees,
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інших зобов'язань від третіх осіб, які
передбачають їх виконання у грошовій
формі; 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); лізинг.

sureties and other obligations on behalf
of third parties which shall be performed
in monetary form; the acquisition of the
right of claim in respect of the fulfillment
of obligations in monetary form for
goods supplied or services provided and
assuming the risk of the performance of
such claims, and the receipt of payments
(factoring); leasing transactions.
3.7. Банк має право надавати своїм клієнтам 3.7. The Bank may provide financial services
(крім банків) фінансові послуги, у тому
to its customers (except for banks),
числі шляхом укладення з юридичними
including, by way of entering into agency
особами
(комерційними
агентами)
agreements
with
legal
entities
агентських
договорів.
Перелік
(commercial agents). The list of financial
фінансових послуг, що Банк має право
services that the Bank is entitled to
надавати своїм клієнтам (крім банків)
provide to its customers (except for
шляхом укладення агентських договорів,
banks) by entering into agency
встановлюється Національним банком
agreements, shall be established by the
України. Банк зобов'язаний повідомити
National Bank of Ukraine. The Bank
Національний банк України про укладені
shall notify the National Bank of Ukraine
ним агентські договори. Банк має право
of agency agreements executed by the
укладати
агентський
договір
з
Bank. The Bank may enter into agency
юридичною особою, яка відповідає
agreement with a legal entity that meets
встановленим Національним банком
the requirements established by the
України вимогам.
National Bank of Ukraine.
3.8. Банк, крім надання фінансових послуг, 3.8. In addition to financial services, the Bank
має право здійснювати також діяльність
may also carry out activities in respect of:
щодо:
1) інвестицій;
1) investments;
2) випуску власних цінних паперів;
2) issue of own securities;
3) випуску,
розповсюдження
та
3) issue, distribution and holding of
проведення лотерей;
lotteries;
4) зберігання цінностей або надання в
майновий
найм
(оренду)
4) safekeeping of valuables or granting a
індивідуального банківського сейфа;
lease over safe deposit boxes;
5) інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей;
5) collection of monetary funds and
6) надання
консультаційних
та
transportation of currency values;
інформаційних
послуг
щодо
6) provision of consultancy and
банківських та інших фінансових
information services in relation to
послуг.
banking and other financial services.
3.9. Банк має право вчиняти будь-які 3.9 The Bank may enter into such transactions
правочини, необхідні для надання ним
as are necessary to the Bank for the
банківських та інших фінансових послуг
provision of banking and other services
та здійснення іншої діяльності.
and conduct of other activities.
3.10. Банк має право розпочати новий вид 3.10. The Bank may initiate a new type of
діяльності або надання нового виду
activity or a new type of financial services
фінансових послуг (крім банківських) за
(except for banking) subject to compliance
умови
виконання
встановлених
with the requirements of the National
Національним банком України вимог
Bank of Ukraine in respect of such type of
щодо цього виду діяльності або послуги.
activity or service.
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Банк не пізніш як за місяць до початку
нового виду діяльності або надання
нового виду фінансових послуг (крім
банківських) зобов'язаний повідомити
про це Національний банк України
згідно з вимогами та в порядку,
встановленими Національним банком
України.

Not later than one month prior to the
commencement of a new type of activity
or a new type of financial services (except
for banking), the Bank shall accordingly
notify the National Bank of Ukraine
pursuant to the requirements and procedure
established by the National Bank of
Ukraine.

3.11. Банк самостійно встановлює процентні 3.11 The Bank shall itself set interest rates and
ставки та комісійну винагороду за надані
commission fees for its services.
послуги.
3.12. Банк здійснює зовнішньоекономічну 3.12 The Bank shall carry out foreign economic
діяльність згідно із Законами та
activities in accordance with Laws and
нормативно-правовими
актами,
що
rules which
regulate such
legal
регулюють подібні правовідносини.
relationships.
3.13. Банк має право надавати фінансові 3.13 The Bank may provide financial services
послуги, передбачені законодавством
contemplated by the laws of Ukraine, and
України, здійснювати також іншу
carry out other activities not prohibited by
діяльність,
яка
не
заборонена
the laws of Ukraine, pursuant to permits
законодавством України, відповідно до
(licenses) of competent authorities (if such
дозволів
(ліцензій)
уповноважених
activities require permits or licenses), in
органів
(якщо
здійснення
такої
particular, but not limited to:
діяльності потребує отримання дозволів
або ліцензій), а саме, але не виключно:
1) професійну діяльність на ринку 1) professional activities in the securities
цінних паперів (фондовому ринку):
market (stock market):
 брокерську діяльність;
 brokerage;
 дилерську діяльність;
 dealer activities;
 андеррайтинг;
 underwriting;
 діяльність з управління цінними
 securities management;
паперами;
 діяльність з управління іпотечним
 mortgage collateral management;
покриттям;
 депозитарну діяльність депозитарної
 depository activities of a depository
установи;
institution;
 депозитарну діяльність – діяльність із
 depository activities – safekeeping of
зберігання
активів
інститутів
assets of mutual investment funds,
спільного інвестування;
 депозитарну діяльність – діяльність із
 depository activities – safekeeping of
зберігання активів пенсійних фондів;
assets of pension funds;
2) реалізація пам'ятних, ювілейних та 2) sale of memorabilia, commemorative and
інвестиційних монет;
investment coins;
3) виконання
посередника.

функцій

страхового 3) insurance broker functions.
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Банк
здійснює
зберігання
і
обслуговування обігу цінних паперів на
рахунках у цінних паперах та операцій
емітента щодо випущених ним цінних
паперів. Дані операції проводяться на
підставі ліцензій Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку у
відповідності з вимогами чинного
законодавства.

The Bank shall keep and service the
circulation of securities in securities
accounts and issuer’s transactions in
respect of securities issued by such
issuer. Such transactions shall be carried
out on the basis of licenses granted by the
National Securities and Stock Market
Commission in compliance with the
requirements of applicable law.

Банк здійснює вказані операції на
підставі договорів, в яких визначаються
права,
обов’язки,
відповідальність
сторін, строки, процентні ставки, інша
плата за послуги, пільги, санкції, види
забезпечення, які не суперечать чинному
законодавству.

The Bank shall carry out such
transactions under agreements that
determine the rights, obligations, liability
of the parties, timeframes, interest rates,
other service fees, benefits, penalties and
types of security which are not in conflict
with applicable legislation.

3.14. Види діяльності та здійснення інших 3.14 Types of activities and other transactions
угод, що підлягають ліцензуванню або
which are subject to licensing or require a
вимагають отримання дозволу на їх
permit, shall be carried out by the Bank
провадження, провадяться Банком після
upon obtainment of appropriate license or
одержання відповідної ліцензії або
permit.
дозволу.
3.15. Наведений у цьому пункті перелік 3.15 The list of transactions and activities in
операцій та видів діяльності не є
this Clause is not exhaustive and shall not
вичерпним, і не позбавляє Банк права
prohibit the Bank from carrying out other
здійснювати іншу діяльність, визначену
activities as defined in Article 47 of the
статтею 47 Закону України “Про банки і
Law of Ukraine “On Banks and
банківську діяльність”, а також надавати
Banking” and from providing other
інші фінансові послуги, визначені
financial services as defined in Article 4
статтею 4 Закону України “Про
of the Law of Ukraine “On Financial
фінансові
послуги
та
державне
Services and the State Regulation of
регулювання ринків фінансових послуг”.
Financial Services Markets”.
3.16. Для здійснення банківської діяльності 3.16. In order to carry out banking activities,
Банк відкриває та веде кореспондентські
the Bank shall open and maintain
рахунки у Національному банку України
correspondent accounts with the National
та інших банках в Україні і за її межами,
Bank of Ukraine and other banks in
банківські рахунки для фізичних і
Ukraine and abroad, bank accounts for
юридичних осіб у гривнях, іноземній
individuals and legal entities in the
валюті та банківських металах.
hryvnia, in foreign currencies and in
precious metals.
3.17. Банк має право відкривати відокремлені 3.17 The Bank may open separated
підрозділи
(філії,
відділення,
subdivisions
(branches,
outlets,
представництва тощо) на території
representative offices, etc.) in Ukraine if
України у разі його відповідності
the Bank is in compliance with the
вимогам щодо відкриття відокремлених
requirements in respect of opening
підрозділів, встановленим нормативноseparated subdivisions as established by
правовими актами Національного банку
regulatory acts of the National Bank of
України.
Ukraine.
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Створені Банком філії і представництва
можуть наділятися основними засобами
та обіговими коштами, які йому
належать.

The Bank may transfer its fixed assets
and working capital to the branches and
representative offices established by it.

Філії створюються з метою здійснення
банківської діяльності, а також іншої
діяльності,
яка
не
заборонена
законодавством України, від імені Банку
та не мають статусу юридичної особи.
Представництва створюються з метою
представництва та захисту інтересів
Банку та не здійснюють банківську
діяльність.

The branches are established with the
purpose of carrying out banking activities
and other activities not prohibited by the
laws of Ukraine on behalf of the Bank
and shall not have the status of a legal
entity. Representative offices are
established to represent and protect the
interests of the Bank and shall not carry
out banking activities.

Філії і представництва Банку діють на
підставі і в межах положень про них, які
затверджуються Наглядовою Радою
Банку, можуть мати відокремлене майно,
яке враховується як на їх окремих
балансах, так і на балансі Банку.

The branches and representative offices
of the Bank shall operate in accordance
and to the extent of their regulations
approved by the Supervisory Board of the
Bank, and may have separated property
recognized on their separate balance
sheets and on the balance sheet of the
Bank.

Керівники філій і представництв діють
на підставі виданої уповноваженою
особою довіреності.

The heads of branches and representative
offices act under a power of attorney
issued by authorized person.

3.18. Банк маю право створювати (у тому 3.18 The Bank may establish (including,
числі шляхом придбання) дочірні банки,
through acquisition) subsidiary banks,
філії чи представництва на території
branches or representative offices on the
інших держав після отримання дозволу
territory of foreign countries upon the
Національного банку України.
receipt of permit from the National Bank
of Ukraine.
СТАТТЯ 4.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ARTICLE 4. AUTHORIZED CAPITAL OF
БАНКУ THE BANK
4.1. Статутний капітал Банку формується 4.1
згідно з вимогами законів України “Про
банки і банківську діяльність”, “Про
акціонерні товариства”, нормативноправових актів Національного банку
України,
інших актів законодавства
України та цього Статуту.

The authorized capital of the Bank shall
be formed in accordance with the Laws
of Ukraine “On Banks and Banking”,
“On Joint-Stock Companies”, regulatory
acts of the National Bank of Ukraine,
other legislative acts of Ukraine and this
Charter.

Формування та збільшення статутного
капіталу Банку може здійснюватися
виключно шляхом грошових внесків,
якщо
інше
не
передбачено
законодавством
України.
Грошові
внески для формування та збільшення
статутного капіталу Банку резиденти
України сплачують у гривнях, а
нерезиденти – в іноземній вільно

The authorized capital of the Bank may
be only formed and increased via
monetary contributions, unless other
required by the laws of Ukraine.
Monetary contributions intended for the
formation or increase of the authorized
capital of the Bank shall be paid in
hryvnias by residents of Ukraine, and in a
freely convertible currency or in
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конвертованій валюті або у гривнях.

hryvnias, by nonresidents.

Статутний капітал Банку не повинен
формуватися з непідтверджених джерел.
Забороняється використовувати для
формування статутного капіталу Банку
бюджетні кошти, якщо ці кошти мають
інше цільове призначення.

The authorized capital of the Bank shall
not be formed from unconfirmed sources.
It is prohibited to use budget funds for
the formation of authorized capital of the
Bank if such funds are intended for other
purposes.

4.2. Статутний капітал Банку становить 4.2
50 694 750 960,00 (п’ятдесят мільярдів
шістсот дев’яносто чотири мільйони
сімсот
п’ятдесят
тисяч дев’ятсот
шістдесят гривень 00 коп.) гривень та
поділений на 181 052 682 (сто вісімдесят
один мільйон п’ятдесят дві тисячі
шістсот вісімдесят дві) прості іменні
акції номінальною вартістю 280 (двісті
вісімдесят) гривень кожна.

The authorized capital of the Bank shall
be UAH 50,694,750,960.00 (fifty billion
six hundred ninety-four million seven
hundred fifty thousand nine hundred and
sixty hryvnias and 00 kopecks) and shall
be divided into 181,052,682 (one
hundred eighty-one million fifty-two
thousand six hundred and eighty-two)
ordinary registered shares having the
nominal value of UAH 280 (two hundred
and eighty hryvnias) each.
All shares of the Bank shall be registered
shares that exist in non-documentary
form.

4.3. Усі акції Банку є іменними та існують в 4.3
бездокументарній формі.

4.4. Банк має право змінювати (збільшувати
або
зменшувати)
розмір
свого 4.4 The Bank may change (increase or
статутного капіталу.
decrease) the amount of its authorized
capital.
4.5. Статутний капітал Банку може бути 4.5 The authorized capital of the Bank may
збільшено у порядку, встановленому
be increased in accordance with the
чинним законодавством, одним з таких
procedure established by applicable law
шляхів:
by either:

 підвищення номінальної вартості

 increasing the nominal value of

акцій;
 розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості.

shares; or
 placing additional shares of the
existing nominal value.

Збільшення статутного капіталу Банку
без залучення додаткових внесків
здійснюється
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій.

The authorized capital of the Bank may
be
increased
without
additional
contributions by way of increasing the
nominal value of the shares.

Збільшення статутного капіталу Банку із
залученням
додаткових
внесків
здійснюється
шляхом
розміщення
додаткових акцій. Розміщення додатково
випущених акцій здійснюється в
порядку,
передбаченому
чинним
законодавством України. Кожен випуск
акцій Банку реєструється Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
Якщо
інше
не
визначено законодавством України, при

The increase of authorized capital of the
Bank via additional contributions shall be
effected through the placement of
additional shares. Additionally issued
shares shall be placed in accordance with
the procedure established by applicable
law of Ukraine. Each issue of the Bank’s
shares shall be registered by the National
Securities and Stock Market Commission
in accordance with the procedure
established by applicable law. Unless
otherwise provided for by applicable laws
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розміщенні додатково випущених акцій
акціонери
здійснюють
їх
оплату
відповідно до умов розміщення акцій,
але не пізніше моменту затвердження
загальними зборами акціонерів Банку
результатів
розміщення
акцій
додаткового випуску та звіту про
результати їх розміщення.

of Ukraine, in the case of placement of
additionally
issued
shares,
the
shareholders shall pay such shares
pursuant to the terms of placement, but
not later than the date of approval by the
general meeting of shareholders of the
Bank of the results, and report on the
results, of such placement of additionally
issued shares.

Банк розміщує свої акції першим
власникам безпосередньо або через
андеррайтерів.

The Bank shall place its shares among the
first owners directly or through
underwriters.

Рішення про збільшення статутного
капіталу Банку приймається виключно
Загальними зборами Банку.

Resolution to increase the authorized
capital of the Bank may be only passed
by the General Meeting of the Bank.

Обов’язковою
умовою
збільшення
статутного
капіталу
Банком
є
відповідність
розміру
статутного
капіталу після його збільшення вимогам
до мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законом.

The Bank may increase its authorized
capital under a binding condition that the
authorized capital of the Bank so
increased shall comply with the statutory
requirements as to the minimum amount
of authorized capital.

Банк має право збільшувати статутний
капітал після реєстрації звітів про
результати розміщення всіх попередніх
випусків акцій і отримання свідоцтв про
реєстрацію акцій всіх попередніх
випусків та після внесення повністю
Акціонером свого вкладу (оплати акцій)
за ціною, не нижчою від номінальної
вартості акцій.

The Bank may increase its authorized
capital upon the registration of reports on
the results of all previous share issues and
upon the receipt of registration
certificates for the shares of all previous
issues and upon the shareholders making
their full contributions (payment for
shares) at a price not lower than the
nominal value of shares.

Банк не має права приймати рішення про
збільшення статутного капіталу шляхом
публічного розміщення акцій, якщо
розмір власного капіталу є меншим, ніж
розмір його статутного капіталу.

The Bank shall not be entitled to make a
decision to increase its authorized capital
through public offering of shares if its
equity capital is less than its authorized
capital.

4.6. Статутний капітал Банку може бути 4.6. The Bank may decrease its authorized
зменшений в порядку, встановленому
capital in the manner prescribed by
чинним законодавством, одним з таких
applicable law by either:
шляхів:

 зменшення номінальної вартості

акцій;
 анулювання раніше викуплених
товариством акцій та зменшення
їх загальної кількості.
Після прийняття рішення про зменшення

 reducing the nominal value of
shares;
 cancelling the shares previously
repurchased by the company and
reducing their aggregate number.
Following the resolution to decrease the
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статутного капіталу Банку Правління
протягом 30 (тридцяти) днів має
письмово
повідомити
кожного
кредитора, вимоги якого до Банку не
забезпечені заставою, гарантією чи
порукою, про таке рішення. Кредитор,
вимоги якого до Банку не забезпечені
договорами застави чи поруки, протягом
30 (тридцяти) днів після надходження
йому зазначеного вище повідомлення
може звернутися до Банку з письмовою
вимогою про здійснення протягом 45
(сорока п’яти) днів одного з таких
заходів на вибір Банку: забезпечення
виконання
зобов’язань
шляхом
укладення договору застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання
зобов’язань перед кредитором, якщо
інше не передбачено договором між
Банком та кредитором. У разі, якщо
кредитор не звернувся у строк,
передбачений цим пунктом, до Банку з
письмовою вимогою, вважається, що він
не вимагає від Банку вчинення
додаткових дій щодо зобов’язань перед
ним.
СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ БАНКУ

authorized capital of the Bank, the
Management Board, within thirty (30)
days, shall notify each creditor whose
claims to the Bank are not secured by a
pledge, guarantee or surety, of such
resolution. A creditor whose claims to the
Bank are not secured by a pledge or surety,
may, within thirty (30) days after the
receipt of the abovementioned notice,
request the Bank in writing to take, at the
Bank’s discretion, within forty five (45)
days one of the following steps: to ensure
the fulfilment of obligations through the
execution of a pledge agreement or a
guarantee deed, early termination or
discharge of obligations to creditors,
unless otherwise provided for under
agreement between the Bank and the
creditor. Whenever the creditor fails to so
request the Bank in writing during the
period specified in this Clause, such
creditor shall be deemed to not demand the
Bank to take additional steps in respect of
obligations owed to the creditor.

ARTICLE 5. SECURITIES OF THE BANK

5.1. Банк вправі здійснювати розміщення 5.1. The Bank may place shares and other
акцій та інших емісійних цінних паперів
issue-grade securities (including, inter
(зокрема, облігацій, іпотечних облігацій,
alia, bonds, mortgage bonds, derivatives,
похідних цінних паперів тощо), а також
etc.), and issue non-issue securities
видачу неемісійних цінних паперів
(including, inter alia, saving (deposit)
(зокрема,
ощадних
(депозитних)
certificates, promissory notes, etc.).
сертифікатів,
векселів
тощо).
Issue-grade securities shall be placed
Розміщення емісійних цінних паперів
through public or private placements.
здійснюється шляхом публічного або
Non-issue securities shall be issued in
приватного розміщення. Неемісійні цінні
accordance with applicable law.
папери
видаються
відповідно
до
законодавства.
5.2. Рішення про розміщення акцій Банку 5.2. Resolution on the placement of the Bank’s
приймається
виключно
Загальними
shares shall be only passed by the
зборами Банку. Рішення про розміщення
General Meeting of the Bank. Resolution
інших цінних паперів, крім акцій,
on the placement of other securities,
приймається Наглядовою радою. При
except for shares, shall be passed by the
цьому, рішення про розміщення цінних
Supervisory Board. In this case,
паперів на суму, що перевищує 25
resolution on the placement of securities
(двадцять п’ять) відсотків вартості
in an amount exceeding twenty five (25)
активів за даними останньої річної
percent of the value of assets according
фінансової звітності Банку, приймається
to the latest annual financial statements
Загальними зборами Банку.
of the Bank, shall be passed by the
General Meeting of the Bank.
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5.3. При розміщенні додаткових акцій 5.3. While placing additional shares of the
Банком
з
набувачем
укладається
Bank, the Bank and the acquirer shall
цивільно-правовий договір на придбання
enter into a civil law contract for the
акцій.
purchase of shares.
Акції повинні бути оплачені в повному
обсязі
до
моменту
затвердження
загальними зборами акціонерів Банку
результатів
розміщення
акцій
додаткового випуску та звіту про
результати їх розміщення, якщо інше не
визначено законодавством України.

The shares shall be fully paid up prior to
the approval by the general meeting of
shareholders of the Bank of the results, and
report on the results, of placement of
shares of additional issue, unless otherwise
provided by laws of Ukraine.

Наслідки несплати акцій акціонером
визначаються відповідно до чинного
законодавства,
а
також
умовами
розміщення акцій, що затверджуються
Загальними зборами Банку.

The consequences of a shareholder’s
failure to pay up its shares shall be
determined in accordance with applicable
law and by the terms of placement of
shares as approved by the General Meeting
of the Bank.
5.4. The Bank may place bonds in an amount
that shall not exceed three times the size of
its equity capital or the amount of security
granted to the Bank for this purpose by
third parties, and only after the authorized
capital is paid-up in full.

5.4. Банк може розміщувати облігації на
суму, яка не перевищує трикратного
розміру власного капіталу або розміру
забезпечення, що надається Банку з цією
метою третіми особами, і тільки після
повної сплати статутного капіталу.
Не допускається розміщення облігацій
для формування і поповнення статутного
капіталу Банку, а також покриття збитків
від господарської діяльності шляхом
зарахування
доходу від
продажу
облігацій як результату поточної
господарської діяльності.

It shall be prohibited to place bonds to
form and replenish the authorized capital
and to cover losses resulting from business
activities by recognizing income from the
sale of bonds as a result of day-to-day
business activities.

5.5. Оплата цінних паперів здійснюється 5.5 Securities shall be paid with monetary
грошовими коштами (з урахуванням
funds (subject to the provisions of the
положень абзацу другого пункту 4.1
second paragraph of Clause 4.1 hereof).
цього Статуту).
5.6. Під час розміщення цінних паперів 5.6 While placing securities, the acquirer shall
право власності на них виникає у
assume the ownership of such securities in
набувача в порядку та строки, що
accordance with the procedure and within
встановлені
договором
та
the timeframe established by agreement
законодавством
про
депозитарну
and legislation on the depository system of
систему України.
Ukraine.
5.7. Банк не може придбавати власні акції, 5.7 The Bank may not purchase its own shares
що розміщуються, надавати кредити
subject to placement, advance loans that
прямо чи опосередковано для придбання
will be used, directly or indirectly, for the
власних цінних паперів, акцій інших
purchase of own securities, the shares of
банків та надавати субординований борг
other banks, and provide a subordinated
банкам або надавати поруку за
debt to banks or grant a surety in respect of
кредитами, наданими третьою особою
loans extended by a third party for the
для придбання акцій Банку.
purchase of the Bank’s shares.
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СТАТТЯ 6.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА
ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.
РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ БАНКУ
6.1. Прибуток Банку утворюється з
надходжень від банківської діяльності
після
покриття
процентних,
матеріальних та прирівняних до них
витрат, витрат на оплату праці, а також
внесення передбачених законодавством
України податків та інших платежів до
бюджету. Чистий прибуток, одержаний
після
зазначених
розрахунків,
залишається у розпорядженні Банку.

ARTICLE 6. DISTRIBUTION OF
PROFITS AND COVERAGE OF LOSSES.
RESERVE AND OTHER FUNDS OF THE
BANK
6.1 The Bank’s profit shall be formed from
proceeds from banking activities after
covering interest, material and similar
expenses, labor costs, and after the
payment of taxes and other fees to the
budget as contemplated by laws of
Ukraine. Net profit received upon the
completion of abovementioned settlements
shall remain at the Bank’s disposal.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та 6.2 Procedure for the distribution of net profit
покриття
збитків
визначається
and for covering losses shall be determined
Загальними зборами акціонерів Банку
by the General Meeting of Shareholders of
відповідно до цього Статуту та чинного
the Bank in accordance with this Charter
законодавства України.
and applicable law of Ukraine.
6.3. Банк створює резервний фонд на 6.3 The Bank shall form a reserve fund to cover
покриття непередбачених збитків по всіх
unforeseen losses in respect of all assets
статтях активів та позабалансових
and off-balance sheet liabilities.
зобов’язаннях.
6.4. Резервний фонд у розмірі 25 відсотків 6.4. The reserve fund in the amount of 25
регулятивного капіталу створюється за
percent of the regulatory capital shall be
рахунок щорічних відрахувань від
formed at the account of annual allocations
чистого прибутку. Розмір щорічних
from the net profit. The amount of annual
відрахувань у резервний фонд не може
allocations to the reserve fund may not be
бути меншим 5 відсотків суми чистого
less than 5 percent of the net profit until
прибутку до досягнення ними 25
they reach 25 percent of the Bank’s
відсотків регулятивного капіталу Банку.
regulatory capital. Whenever the amount
При досягненні розміру відрахувань до
of allocations to the reserve fund reaches
резервного фонду 25 відсотків розміру
25 percent of the Bank's regulatory capital,
регулятивного
капіталу
Банку,
the General Meeting of Shareholders of the
доцільність подальшого відрахування та
Bank shall decide on whether to make
розмір такого відрахування визначається
further allocations and on the amount of
за рішенням Загальних зборів Банку. За
such allocations. Subject to the resolution
рішенням загальних зборів Банк може
of the general meeting, the Bank may form
створювати інші фонди цільового
other special purpose funds as determined
призначення,
визначені
загальними
by the general meeting.
зборами.
6.5. Банк створює інші фонди та резерви на 6.5. The Bank shall form other funds and
покриття збитків від активів у
provisions for covering losses from assets
відповідності із нормативно-правовими
in accordance with regulatory acts of the
актами Національного банку України. У
National Bank of Ukraine. In the event of
випадку
недостатності
коштів
у
insufficient reserves, the Bank shall cover
сформованих резервах, збитки Банку
its losses from its other monetary funds
покриваються за рахунок інших власних
and monetary funds from the sale of the
коштів і коштів від реалізації майна
Bank’s property.
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Банку.
6.6. Дивіденди сплачуються акціонеру за 6.6. Dividends shall be paid to a shareholder
рахунок чистого прибутку Банку
from the net profit of the Bank pro rata to
пропорційно до загальної кількості
the aggregate number of shares held by
належних
йому
акцій.
Виплата
such shareholder. Dividends shall be paid
дивідендів здійснюється з чистого
from the net profit for a reporting year
прибутку
звітного
року
та/або
and/or from the retained profit in the
нерозподіленого прибутку в обсязі,
amount determined by the General
встановленому рішенням Загальних
Meeting of the Bank within a period that
зборів Банку, у строк, що не перевищує
shall not exceed six months from the date
шість місяців з дня прийняття
of resolution of the Bank’s General
Загальними зборами Банку рішення про
Meeting to pay dividends.
виплату дивідендів.
6.7. Для
кожної
виплати
дивідендів 6.7. In each case of dividend payment, the
Наглядова рада Банку встановлює дату
Supervisory Board of the Bank shall set a
складення переліку осіб, які мають право
record date to prepare the list of persons
на отримання дивідендів, порядок та
eligible to receive dividends, and shall
строк їх виплати. Дата складення
establish procedure and timeframe for the
переліку осіб, які мають право на
payment thereof. The record date in
отримання
дивідендів,
не
може
respect of persons eligible to receive
передувати даті прийняття рішення про
dividends may not precede the date of
виплату дивідендів. Перелік осіб, які
resolution on the payment of dividends.
мають право на отримання дивідендів,
The list of persons eligible to receive
складається в порядку, встановленому
dividends shall be made in accordance
законодавством
про
депозитарну
with legislation on the depository system
систему України.
of Ukraine.
6.8. Банк повідомляє Акціонера про дату, 6.8. The Bank shall notify each Shareholder of
розмір, порядок та строк виплати
the date, amount, procedure and timeframe
дивідендів
шляхом
направлення
for the payment of dividends by sending an
простого листа засобами поштового
ordinary letter by post and by electronic
зв'язку
та
електронною
поштою.
mail. Within 10 days after the resolution
Протягом 10 днів після прийняття
on dividend payment is passed, the Bank
рішення про виплату дивідендів Банк
shall notify the stock exchange(s) on
повідомляє про дату, розмір, порядок та
which the Bank is listed, of the date,
строк виплати дивідендів фондову біржу
amount, procedure and timeframe for the
(біржі), у біржовому реєстрі якої (яких)
payment of dividends.
перебуває Банк.
6.9. Напрями
використання
додаткових 6.9. The General Meeting of Shareholders of
фінансових ресурсів Банку, отриманих
the Bank shall approve the application of
за рахунок накопичення нерозподіленого
additional financial resources received
прибутку, затверджуються Загальними
through the accumulation of retained
зборами акціонерів Банку.
profits.
СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА
КОНТРОЛЮ БАНКУ
7.1. Органами управління Банку є:



Загальні збори акціонерів Банку

ARTICLE 7. GOVERNING AND
CONTROLLING BODIES OF THE BANK
7.1 The governing bodies of the Bank shall
include:



the

General

Meeting

of
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(далі – Загальні збори);

 Наглядова рада Банку (далі –
Наглядова рада);


Правління.

Розподіл
функцій
між
органами
управління Банку має забезпечувати
ефективну систему управління та
внутрішнього контролю.
7.2. Органами контролю Банку є:
 Ревізійна комісія.

Shareholders of the Bank (hereinafter
referred to as the “General Meeting”);
 the Supervisory Board of the
Bank (hereinafter referred to as the
“Supervisory Board”);
 the Management Board.
The distribution of functions among the
governing bodies of the Bank shall ensure
an effective governance and internal
control system.
7.2 The controlling bodies of the Bank shall
include:
– the Audit Committee.

7.3. Члени Наглядової ради та Правління, 7.3. Members of the Supervisory Board and the
керівник
підрозділу
внутрішнього
Management Board, head of internal audit
аудиту, інші керівники банку мають
unit and other bank executives shall
відповідати
вимогам
чинного
comply with the requirements of
законодавства України, у тому числі
applicable laws of Ukraine, including the
вимогам Національного банку України
requirements of the National Bank of
щодо професійної придатності та ділової
Ukraine, in respect of professional
репутації.
competence and reputation.
СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

ARTICLE 8. GENERAL MEETING

8.1. Загальні збори є вищим органом 8.1 The General Meeting is the highest
управління Банку, який може приймати
governing body of the Bank, which may
рішення з будь-яких питань діяльності
address any matter of the Bank’s activities.
Банку.
8.2. До виключної компетенції Загальних 8.2 The General Meeting shall have exclusive
зборів належить прийняття рішень з
competence to address matters determined
питань, визначених законами України
by the Laws of Ukraine “On Banks and
“Про банки і банківську діяльність”,
Banking”, “On Joint-Stock Companies”
“Про акціонерні товариства” та цим
and by this Charter, in particular:
Статутом, зокрема, щодо:
1) визначення
основних
напрямів
діяльності Банку та затвердження
звітів про їх виконання;

1) to determine key areas of the Bank’s
activities and to approve reports on their
performance;

2) схвалення стратегії розвитку Банку,
затвердженої Наглядовою радою;

2) to approve development strategy for the
Bank as approved by the Supervisory
Board;

3) затвердження річних результатів
діяльності Банку (річного звіту),
включаючи
його
дочірні
підприємства, звіту Наглядової ради,
Правління, звітів та висновків
Ревізійної комісії та заходів за
результатами розгляду висновків

3) to approve the results of the Bank’s
performance during a year (annual
report), including its subsidiaries, the
report of the Supervisory Board, the
Management Board, the reports and
opinions of the Audit Committee, and
measures
to
be
taken
upon
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зовнішнього аудиту;
4) внесення змін
Статуту Банку;

та

consideration of external audit results;
до

4) to make changes and amendments to the
Bank’s Charter;

5) зміни розміру статутного капіталу
Банку;

5) to change the size of the Bank’s
authorized capital;

6) зміни організаційно-правової форми
Банку;

6) to change the legal form of organization
of the Bank;

7) зміни типу товариства;

7) to change the type of the company;

8) розміщення акцій, їх дроблення або
консолідації;

8) to place shares, to split or consolidate
shares;

9) розміщення інших цінних паперів,
крім акцій, на суму, що дорівнює або
перевищує 25 (двадцять п’ять)
відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Банку;

9) to place other securities, except for the
shares, in an amount that is equal to or
greater than twenty five (25) percent of
the value of assets in accordance with
the latest annual financial statements of
the Bank;

10) анулювання акцій Банку;

10) to cancel shares of the Bank;

11) питань
порядку
Загальних зборів;

доповнень

проведення

11) on matters regarding procedure for
holding General Meetings;

12) затвердження положень про Загальні
збори, Наглядову раду, Правління,
Ревізійну комісію, а також внесення
змін до них;

12) to approve regulations on the General
Meeting, the Supervisory Board, the
Management Board and the Audit
Committee, and to amend the same;

13) обрання
(призначення)
членів
Наглядової ради, затвердження умов
цивільно-правових
договорів
(контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх
винагороди,
у
тому
числі
заохочувальних та компенсаційних
виплат,
обрання
особи,
яка
уповноважується
на
підписання
цивільно-правових
договорів
(контрактів) з членами Наглядової
ради;

13) to elect (to appoint) members of the
Supervisory Board, to approve the
terms and conditions of civil law
agreements (contracts), that will be
executed with them, to determine their
remuneration, including incentive and
compensation payments, to elect a
person authorized to sign civil law
agreements (contracts) with members of
the Supervisory Board;

14) припинення
повноважень
(відкликання) голови та членів
Наглядової ради;

14) to terminate powers and authorities of
(to revoke) the chairman and members
of the Supervisory Board;

15) прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради,
Правління, Ревізійної комісії;

15) to pass a resolution upon consideration
of the reports of the Supervisory Board,
the Management Board, the Audit
Committee;

20
16) обрання членів Ревізійної комісії,
дострокове
припинення
їх
повноважень;

16) to elect members of the Audit
Committee, to terminate their powers
and authorities before the expiry date;

17) затвердження принципів (кодексу)
корпоративного управління Банку;

17) to approve corporate governance
guidelines (code) of the Bank;

18) розподілу
збитків;

18) to distribute profits and cover losses;

прибутку

та

покриття

розміру

річних

19) to approve the amount of annual
dividends;

20) прийняття рішення про надання
згоди
на
вчинення
значного
правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є
предметом
такого
правочину,
перевищує 25% вартості активів
Банку за даними останньої річної
фінансової звітності Банку та
прийняття рішення про надання
згоди
на
вчинення
значних
правочинів, якщо ринкова вартість
майна (робіт, послуг), що є його
предметом, становить від 10 (десяти)
відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Банку,
якщо
такі
правочини
стосуються відчудження на користь
Національного
банку
України
облігацій внутрішньої державної
позики.

20) to pass a resolution on granting consent
to a significant transaction, if the
market value of property, works or
services underlying such transaction
exceeds 25% of the value of Bank’s
assets pursuant to its latest annual
financial statements, and to pass a
resolution on granting consent to a
significant transaction if the market
value of property (works, services)
underlying such transaction exceeds ten
(10) percent of the value of assets
according to the latest annual financial
statements of the Bank, if such
transactions relate to the alienation of
domestic government loan bonds in
favor of the National Bank of Ukraine;

21) прийняття рішень про надання згоди
на вчинення правочину щодо якого є
заінтересованість, відповідно до
законодавства;

21) to pass a resolution on granting consent
to a non-arm’s length transaction in
accordance with legislation;

22) про виділ та припинення Банку, про
ліквідацію
Банку,
обрання
ліквідаційної комісії (ліквідатора)
Банку, затвердження порядку та
строків ліквідації, порядку розподілу
між
акціонерами
майна,
що
залишається після задоволення вимог
кредиторів,
і
затвердження
ліквідаційного балансу;

22) to spin off and terminate the Bank, to
liquidate the Bank, to elect a liquidation
commission (liquidator) of the Bank, to
approve procedure and timeframe for
the liquidation, to approve procedure
for the distribution of property
remaining after the satisfaction of
creditors’
claims
among
the
shareholders, and to approve the
liquidation balance sheet;

23) обрання комісії з припинення Банку.

23) to elect a wingding-up commission for
the Bank;

19) затвердження
дивідендів;
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24) вирішення
інших
питань,
що
належать до виключної компетенції
Загальних зборів згідно з чинним
законодавством та цим Статутом.

24) to address other matters that the General
Meeting has exclusive competence to
address in accordance with applicable
laws and this Charter.

8.3. Повноваження з прийняття рішень що 8.3 Matters referred to the exclusive
належать до виключної компетенції
competence of the General Meeting may
Загальних зборів, не можуть бути
not be transferred or referred to the
передані чи віднесені до компетенції
competence of other bodies of the Bank.
інших органів Банку.
8.4. Положення статтей 33-48 Закону 8.4. The provisions of Articles 33-48 of the
України “Про акціонерні товариства” та
Law of Ukraine “On Joint-Stock
цього Статуту щодо порядку скликання
Companies” and this Charter regarding
та проведення загальних зборів не
procedure for convening and holding a
застосовуються, якщо у Банку є єдиний
general meeting shall not apply if the Bank
акціонера. Повноваження Загальних
has the sole shareholder. The powers and
зборів Банку, передбачені чинним
authorities of the General Meeting of the
законодавством, цим Статутом, а також
Bank,
contemplated
by applicable
внутрішніми
документами
Банку
legislation, this Charter and internal
здійснюються
державою
в
особі
documents of the Bank, shall be solely
Міністерства
фінансів
України
exercised, on behalf of the State, by the
одноосібно, без скликання загальних
Ministry of Finance of Ukraine without
зборів.
convening a general meeting.
8.5. Рішення єдиного акціонера з питань, що 8.5. Resolution of the sole shareholder on
належать до компетенції Загальних
matters referred to the competence of the
зборів оформлюється письмово. Таке
General Meeting shall be in writing. Such
рішення акціонера має статус протоколу
shareholder resolution shall have the status
Загальних зборів Банку.
of the minutes of the General Meeting of
the Bank.
8.6. Національний банк України має право 8.6 The National Bank of Ukraine shall be
вимагати
позачергового
скликання
entitled to request the convocation of an
Загальних зборів.
extraordinary General Meeting.
8.7. Рішення Загальних зборів не має 8.7. Resolution of the General Meeting shall
юридичної сили у разі його прийняття з
have no legal force and effect if it has been
використанням права голосу належних
passed by votes on shares (interests)
або контрольованих акцій (паїв) осіб,
owned or controlled by persons who are
яким Національний банк України
prohibited by the National Bank of
заборонив користуватися правом голосу
Ukraine from exercising their voting rights
належних або контрольованих акцій
attached to shares (interests) they own or
(паїв).
control.
8.8. Річні Загальні збори проводяться не 8.8. The Annual General Meeting shall be held
пізніше 30 квітня наступного за звітним
no later than April 30 in the year following
року. Усі інші Загальні збори, крім
a reporting year. All other General
річних, вважаються позачерговими.
Meetings, other than Annual General
Meeting, shall be deemed extraordinary.
8.9. У Загальних зборах може приймати 8.9 The General Meeting may be attended by
участь єдиний Акціонер Банку, який діє
the sole Shareholder of the Bank who shall
через
свого
уповноваженого
act through its proxy (proxies). Person
представника
(представників).
На
convening the General Meeting may also
Загальних зборах за запрошенням особи,
invite a representative of the National
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яка скликає Загальні збори, також
можуть бути присутні представник
Національного
банку
України,
представник аудитора та посадові особи
Банку незалежно від володіння ними
акціями Банку.

Bank of Ukraine, a representative of the
auditing firm and Bank officers to
participate in the General Meeting,
irrespective of whether they have any
shareholdings in the Bank.

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА
ARTICLE 9. SUPERVISORY BOARD
9.1. Наглядова рада є органом, що здійснює 9.1 The Supervisory Board is a body that shall
захист
прав
вкладників,
інших
protect the rights of depositors, other
кредиторів та акціонерів Банку, і, в
creditors and shareholders of the Bank, and
межах своєї компетенції, контролює та
shall, within its competence, control and
регулює
діяльність
Правління.
regulate activities of the Management
Наглядова рада не бере участі в
Board. The Supervisory Board shall not
поточному управлінні Банком.
participate in day-to-date management of
the Bank’s affairs.
9.2. Члени Наглядової ради обираються 9.2. Members of the Supervisory Board shall
акціонером
під
час
проведення
be elected by the shareholder at the
Загальних зборів на строк до наступних
General Meeting for a period of time until
річних Загальних зборів.
the next annual General Meeting.
Якщо річні Загальні збори не були
проведені
у строк,
встановлений
Законом України “Про акціонерні
товариства”, або не було прийнято
рішення
щодо
обрання
членів
Наглядової ради, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладаються
з ними, встановлення розміру їх
винагороди,
обрання
особи,
яка
уповноважується
на
підписання
договорів (контрактів) з членами
Наглядової
ради,
відкликання
(припинення
повноважень)
членів
Наглядової ради, повноваження членів
Наглядової ради припиняються, крім
повноважень з підготовки, скликання і
проведення річних Загальних зборів.

Unless the annual General Meeting has
been held within such period as is
prescribed by the Law of Ukraine “On
Joint-Stock Companies” or unless a
resolution has been passed to elect
members of the Supervisory Board, to
approve civil law agreements, labor
agreements (contracts) concluded with
them, to determine their remuneration, to
elect a person authorized to sign
agreements (contracts) with members of
the Supervisory Board, to revoke
(terminate powers and authorities) of the
members of the Supervisory Board, the
powers and authorities of members of the
Supervisory Board shall terminate, except
for their power to prepare, convene and
hold the annual General Meeting.

Члени Наглядової ради обираються з
числа осіб, які представляють інтереси
акціонера Банку та незалежних членів.

Members of the Supervisory Board shall
be elected from among persons who
represent the shareholder of the Bank, and
independent members.

Кількісний склад Наглядової
становить 7 (сім) осіб.

ради

The Supervisory Board shall be composed
of seven (7) persons.

Повноваження члена Наглядової ради
дійсні з моменту його обрання
Загальними зборами, крім випадків,
визначених цим Статутом або законом.

The powers and authorities of a member of
the Supervisory Board shall become
effective from the date of his election by
the General Meeting, except as otherwise
required by this Charter or by law.
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9.3. До виключної компетенції Наглядової 9.3 The Supervisory Board shall have exclusive
ради належить:
competence to:
Загальні питання
Банку, а саме:

щодо

діяльності

General matters related to the Bank’s
activities, specifically:

1) Контроль за реалізацією основних
(стратегічних) напрямів діяльності
Банку,
визначених
Загальними
зборами.

1) exercise
supervision
over
the
implementation of key (strategic) areas
of activity of the Bank as determined by
the General Meeting;

2) Затвердження стратегії (стратегічного
плану) розвитку Банку відповідно до
основних
напрямів
діяльності,
визначених Загальними зборами.

2) approve development strategy (strategic
development plan) for the Bank in
accordance with key areas of activity as
determined by the General Meeting;

3) Затвердження бізнес-плану розвитку
Банку.

3) approve business plan of the Bank.

Питання щодо фінансової діяльності Matters related to financial activities of the
Банку, а саме:
Bank, specifically:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому
числі
бюджету
підрозділу
внутрішнього аудиту.

4) approve the budget of the Bank,
including the budget of internal audit
unit;

5) Погодження
проекту
річного
фінансового звіту Банку до його
подання на розгляд Загальним зборам.

5) agree upon draft annual financial
statements of the Bank prior to their
submission to the General Meeting;

6) Затвердження
плану
діяльності Банку.

відновлення

6) approve an activity resumption plan for
the Bank;

7) Визначення джерел капіталізації та
іншого фінансування Банку.

7) identify sources of capitalization and
other financing for the Bank;

8) Визначення кредитної політики Банку.

8) determine the lending policy of the
Bank;

9) Прийняття рішення про розміщення
Банком інших, крім акцій, цінних
паперів на суму, що не перевищує 25
(двадцять п’ять) відсотків вартості
активів за даними останньої річної
фінансової звітності Банку.

9) pass a resolution on placing Bank
securities, except for shares, in an
amount that shall not exceed twenty
five (25) percent of the value of assets
in accordance with the Bank’s latest
annual financial statements;

10) Прийняття
рішення
про
викуп
розміщених Банком інших, крім акцій,
цінних паперів.

10) pass a resolution to repurchase
securities, other than shares, that have
been placed by the Bank;

11) Попередній розгляд за поданням
Правління Банку проекту рішення
щодо покриття збитків та розподілу
прибутку.

11) carry out preliminary consideration of a
draft decision submitted by the
Management Board on the coverage of
losses and distribution of profits;
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12) Погодження дивідендної політики і
розмірів
виплат
дивідендів
з
подальшим
затвердженням
їх
Загальними зборами.

12) approve the dividend policy and the
amount of dividend payments, subject
to their further approval by the General
Meeting;

13) Затвердження положень про фонди
Банку та дочірніх
підприємств,
прийняття рішення про використання
резервного та інших фондів Банку та
дочірніх підприємств.

13) approve regulations on the funds of the
Bank and its subsidiaries, to pass a
resolution on the use of the reserve and
other funds of the Bank and its
subsidiaries;

14) Затвердження ринкової вартості майна
Банку (у тому числі, акцій Банку) у
випадках,
передбачених
Законом
України “Про акціонерні товариства”.

14) approve the market value of the Bank’s
property (including the Bank’s shares)
when so required by the Law of
Ukraine “On Joint-Stock Companies”;

15) Прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Банку (у тому числі,
акцій Банку) та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його
послуг.

15) pass a resolution on the selection of
appraiser for the Bank’s property
(including the Bank’s shares) and
approve the terms and conditions of a
contract to be concluded with such
appraiser, to establish its remuneration;

16) Прийняття рішення про обрання
(заміну) депозитарної установи, яка
надає Банку додаткові послуги, та/або
клірингової установи та затвердження
умов договору, що укладається з нею,
встановлення розміру оплати її послуг,
а також прийняття рішення про
припинення такого договору.

16) pass a resolution on the selection
(replacement) of the depository that
provides additional services to the Bank
and/or a clearing institution, and to
approve the terms and conditions of
agreement concluded with it, to
establish remuneration for its services
and to pass a resolution to terminate
such agreement;

Кадрові питання, а саме:

Human resources matters, specifically:

17) Призначення (обрання) і звільнення
(припинення повноважень) Голови та
членів Правління.

17) appoint (elect) and dismiss (terminate
powers and authorities of) the Chairman
and members of the Management
Board;

18) Затвердження умов цивільно-правових,
трудових договорів (контрактів), що
укладаються з Головою та членами
Правління, затвердження змін та
доповнень до них, встановлення
розміру винагороди Голові та членам
Правління,
у
тому
числі
заохочувальних та компенсаційних
виплат.

18) approve the terms and conditions of
civil law agreements, labor agreements
(contracts) entered into with the
Chairman and members of the
Management Board, to approve changes
and amendments thereto, to set the
amount of remuneration to the
Chairman and members of the
Management Board, including incentive
and compensation payments;

19) Прийняття рішення про призначення
особи, виконуючої обов’язки Голови

19) pass a resolution on the appointment of
acting Chairman of the Management
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Правління Банку (крім випадків,
визначених пунктом 10.10 цього
Статуту). При цьому Наглядова рада
має право на власний розсуд змінити
особу, яка виконує обов’язки Голови
правління, у тому числі призначену
відповідно до пункту 10.10 цього
Статуту.

Board (except as otherwise provided by
Clause 10.10 of this Charter). In this
case, the Supervisory Board shall have
discretion to replace acting Chairman of
the Management Board, including, the
person appointed in accordance with
Clause 10.10 hereof;

20) Прийняття рішення про відсторонення
Голови та/або члена (членів) Правління
від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є
неправомочною,
або
засідання
Наглядової ради для прийняття
рішення не можуть бути проведені з
інших
причин,
повноваження,
передбачені підпунктами 17-20 цього
пункту
здійснюються
Загальними
зборами.

20) pass a resolution on the suspension of
the Chairman and/or a member(s) of the
Management Board.
Whenever the Supervisory Board is not
valid, or meetings of the Supervisory
Board cannot be held for other reasons,
the competences set forth in Subclauses 17 through 20 of this Clause
shall be delegated to the General
Meeting.

21) Призначення на посаду і звільнення з
посади
керівника
підрозділу
внутрішнього аудиту Банку.

21) appoint and dismiss the head of internal
audit unit of the Bank;

22) Затвердження умов цивільно-правових,
трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього
аудиту,
затвердження
змін
та
доповнень до них, встановлення
розміру їхньої винагороди, у тому
числі
заохочувальних
та
компенсаційних виплат.

22) approve the terms and conditions of
civil law agreements and labor contracts
to be concluded with employees of
internal audit unit, to approve changes
and amendments thereto, to establish
their remuneration, including incentive
and compensation payments;

Питання
щодо
організаційної
структури Банку, а саме:

Matters related to the organizational
structure of the Bank, specifically:

23) Визначення організаційної структури
Банку, у тому числі підрозділу
внутрішнього
аудиту,
типової
структури відокремлених підрозділів
Банку
(філій,
територіально
відокремлених
безбалансових
відділень, представництв, тощо).

23) determine the organizational structure
of the Bank, including internal audit
unit, the standard structure of separated
units of the Bank (branches, territorially
separated
non-accounting
outlets,
representative offices, etc.);

24) Затвердження в межах компетенції
внутрішніх
положень,
що
регламентують діяльність структурних
підрозділів Банку, у тому числі про
підрозділ внутрішнього аудиту, а також
положень про комітети та інші робочі
органи Наглядової ради, про конфлікт
інтересів, про порядок здійснення
операцій із пов’язаними з Банком

24) approve, within its competence, internal
regulations governing activities of
structural units of the Bank, including
the internal audit unit, as well as
regulations on committees and other
working bodies of the Supervisory
Board, on the conflict of interests, on
the procedure for carrying out
operations with a party(s) related to the
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особами (сторонами), про оплату праці
та матеріальне стимулювання членів
Правління, про засади проведення
конкурсних відборів керівників Банку.

Bank, on the remuneration and
incentives of members of the
Management Board, on guidelines for
competitive selection of the Bank’s
executives;

25) Прийняття рішення щодо створення
(заснування) дочірніх підприємств та
участі в них, їх реорганізації та
ліквідації, затвердження їх статутів і
положень, вирішення питань про
участь Банку у групах, створенні
(застуванні) інших юридичних осіб з
дотриманням вимог законодавства
України.

25) pass a resolution on the establishment
(foundation) of and participation in
subsidiaries, their reorganization and
liquidation, to approve their statutes and
regulations, to resolve issues regarding
the Bank’s participation in groups,
establishment (foundation) of other
legal entities in compliance with the
requirements of applicable laws of
Ukraine;

26) Прийняття рішень про відкриття,
реорганізацію
та
ліквідацію
відокремлених
підрозділів
Банку,
затвердження їх положень.

26) pass a resolution on the opening,
reorganization and liquidation of
separated units of the Bank, to approve
their regulations.

Питання щодо системи внутрішнього
та зовнішнього контролю, управління
ризиками та фінансового моніторингу,
а саме:

Matters related to the system of internal
and external control, risk management
and financial monitoring, specifically:

27) Забезпечення
функціонування
належної системи внутрішнього та
зовнішнього контролю Банку, що
включає (але не обмежується):

27) ensure proper operation of the system of
internal and external control of the
Bank, including (but not limited to):

 контроль

– management
control
over
compliance with legislation of
Ukraine and internal procedures of
the Bank;

 контроль

– control over the risk management
system;

 контроль

– control over information security and
information exchange;

 процедури внутрішнього контролю;

– internal control procedures;

 моніторинг системи внутрішнього

– monitoring of the internal control
system;

керівництва
за
дотриманням
законодавства
України та внутрішніх процедур
Банку;
за
функціонуванням
системи управління ризиками;
за
інформаційною
безпекою та обміном інформацією;

контролю;

 процедури внутрішнього аудиту;

– internal audit procedures;

 виявлення

– identification of defects of the
control system, preparation of
proposals and recommendations

недоліків
системи
контролю, розробку пропозицій та
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рекомендацій
вдосконалення;

щодо

їх

regarding its improvement;

 здійснення

контролю
за
ефективністю зовнішнього аудиту
(аудиторської
фірми),
об’єктивністю та незалежністю
аудитора;

– exercising
control
over
the
effectiveness of external audit
(auditing firm), impartiality and
independence of auditor;

 здійснення контролю за усуненням

– exercising control over the remedy
of defects identified in the course of
inspections carried out by the Audit
Committee of the Bank, internal
audit unit and by external auditor
(auditing firm).

недоліків, які були виявлені під час
проведення перевірок Ревізійною
комісією Банку,
підрозділом
внутрішнього аудиту та зовнішнім
аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та
політики
управління
ризиками,
процедури управління ними, а також
переліку
ризиків,
їх
граничних
розмірів.

28) determine
and
approve
risk
management strategies and policies,
risk management procedures and the list
of risks, maximum levels of risks;

29) Забезпечення функціонування системи
внутрішнього контролю Банку та
контролю за її ефективністю, у тому
числі контроль за ефективністю
функціонування системи управління
ризиками.

29) ensure the operation of the Bank’s
internal control system and control over
its efficiency, including control over the
efficient operation of the risk
management system;

30) Визначення порядку роботи та планів
підрозділу внутрішнього аудиту і
контроль за його діяльністю.

30) determine rules of procedure and plans
of internal audit unit and control its
activities;

31) Прийняття рішення за результатами
розгляду пропозицій, викладених у
зверненні відповідального працівника
Банку,
який
очолює
внутрішньобанківську
систему
запобігання легалізації (відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом, у разі відхилення зазначених
пропозицій Правлінням.

31) pass a resolution upon consideration of
proposals set out in the statement of
senior officer of the Bank who heads
the intra-bank system of prevention of
legalization (laundering) of proceeds
from crime, should such proposals have
been rejected by the Management
Board;

32) Попереднє узгодження залучення до
перевірки діяльності Банку Ревізійною
комісією зовнішніх експертів на
оплатній основі, визначення порядку
оплати та інших суттєвих умов участі
сторонніх спеціалістів, що залучаються
на оплатній основі, у перевірках, що
проводяться Ревізійною комісією.

32) preliminarily approve the engagement
by the Audit Committee of external
experts for carrying out inspection of
the Bank’s activities on a reimbursable
basis, to determine the terms of
payment and other material conditions
of participation of external specialists
engaged on a reimbursable bases in the
inspections carried out by the Audit
Committee;
Matters related to the support of

Питання щодо забезпечення діяльності
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Загальних зборів та
акціонерами, а саме:

взаємодії

з

General
Meeting
interaction
with
specifically:

activities
and
shareholders,

33) Підготовка порядку денного Загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення
та
про
включення
пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових
Загальних
зборів,
забезпечення
попереднього розгляду усіх питань, що
належать до виключної компетенції
Загальних зборів, у разі необхідності
надання висновків щодо них.

33) prepare the agenda of the General
Meeting, to pass a resolution on the date
of holding the General Meeting and on
the inclusion of proposals on the
agenda, other than convocation by
shareholders of extraordinary General
Meeting,
to
ensure
preliminary
consideration of all matters referred to
the exclusive competence of the
General Meeting, and to give its
opinion, if necessary, in respect of
them;

34) Прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових Загальних
зборів за власною ініціативою, на
вимогу акціонерів, за пропозицією
Правління або Ревізійної комісії, в
інших
випадках,
встановлених
законодавством; повідомлення про
проведення
Загальних
зборів
відповідно до законодавства.

34) to pass a resolution to hold regular and
extraordinary General Meeting on its
own initiative, at the request of
shareholders, on the proposal of the
Management Board or the Audit
Committee, in other circumstances
established by law; to give notice of the
General Meeting in accordance with
legislation;

35) Прийняття рішення про обрання особи,
уповноваженої на головування на
Загальних
зборах,
та
секретаря
Загальних зборів (у разі скликання
Загальних зборів Наглядовою радою).

35) pass a resolution on the election of a
person authorized to chair the General
Meeting and of the secretary of the
General Meeting (if the General
Meeting is called by the Supervisory
Board);

36) Обрання та припинення повноважень
Корпоративного секретаря, визначення
розміру його винагороди, затвердження
Положення
про
Корпоративного
секретаря,
затвердження
умов
трудового договору з Корпоративним
секретарем.

36) 6) elect and terminate authorities of the
Corporate Secretary, to determine his
remuneration, to approve Regulations
on the Corporate Secretary, to approve
the terms and conditions of employment
contract with the Corporate Secretary;

37) Визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку,
визначеного Законом України “Про
акціонерні товариства”.

37) determine the record date for making a
list of persons eligible to receive
dividends, procedure and term of
dividend payment within the timeframe
specified by the Law of Ukraine “On
Joint-Stock Companies”.

Контрольно-наглядові
повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів, а саме:

Control and supervisory powers,
specifically:
38) set limits, specifically:
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 встановлення ліміту максимального

 to set a limit of the maximum

розміру суми кредитів на одну
пов’язану з банком особу, які
будуть надаватись за рішенням
Правління у межах економічних
нормативів,
встановлених
нормативно-правовими
актами
Національного банку України;

amount of loans to one person
related to the bank, which will be
advanced by the decision of the
Management Board within the
economic ratios established by
regulatory acts of the National Bank
of Ukraine;

 встановлення ліміту повноважень

 set limit on the Management

Правління на списання за рахунок
резерву
для
відшкодування
можливих втрат за активними
банківськими
операціями
заборгованості
(дебіторської
заборгованості, заборгованості за
цінними паперами та іншими, ніж
цінні
папери,
корпоративними
правами,
заборгованості
за
кредитними
операціями,
заборгованості
за
коштами,
розміщеними на кореспондентських
рахунках в інших банках), а також
іншої дебіторської заборгованості,
що відповідно до законодавства
України є безнадійною.

Board’s power to write off debts
(receivables, debts on securities and
other corporate rights, excluding
securities, debt on credit operations,
debt on monetary funds kept in
correspondent accounts in other
banks) and other receivables treated
as a bad debt, at the account of
provisions for covering potential
losses
from
active
banking
operations, t in accordance with
Ukrainian legislation.

У Положенні про Наглядову раду
може бути передбачене право
Наглядової ради встановлювати
додаткові до зазначених ліміти
(граничні суми) щодо проведення
активних операцій.

The Regulations on the Supervisory
Board may provide for the
Supervisory Board’s right to
establish additional limits (threshold
amounts) in respect of active
operations.

39) Прийняття рішення, про здійснення
інвестицій у статутні (складені, пайові)
капітали інших юридичних осіб
шляхом вступу до складу учасників
юридичних осіб, про припинення
участі; вирішення усіх питань та
реалізація усіх прав, що випливають з
володіння
цими
корпоративними
правами.

39) pass
a
resolution
on making
investments in authorized (share,
contributed) capital of other legal
entities by joining such legal entities as
a member, on the discontinuation of
participation; to address all matters and
exercise all rights arising from the
possession of such corporate rights;

40) Надання згоди на вчинення значних
правочинів.

40) grant a consent
transactions;

41) Прийняття рішення про надання згоди
на
вчинення
правочинів,
щодо
вчинення яких є заінтересованість.

41) pass a resolution on granting consent to
enter
into
non-arm’s
length
transactions;

42) Прийняття рішень щодо укладення
Банком угод з пов’язаними з банком
особами у випадках та в порядку,

42) pass resolutions on the Bank’s
execution of agreements with its related
entities in cases and in the manner

to

significant
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передбачених чинним законодавством
України.

prescribed
Ukraine;

by

applicable

law

of

43) Ініціювання у разі необхідності
проведення позачергових ревізій та
спеціальних
перевірок
фінансовогосподарської діяльності Банку.

43) initiate, if a need arises, extraordinary
audits and special inspections of
financial and business activities of the
Bank;

44) Контроль за діяльністю Правління
Банку, внесення пропозицій щодо її
вдосконалення.

44) control activities of the Management
Board of the Bank and make proposals
regarding their improvement;

45) Аналіз дій Правління щодо управління
Банком,
реалізації
інвестиційної,
технічної та цінової політики.

45) analyze actions of the Management
Board
regarding
the
Bank’s
management,
implementation
of
investment, technology and pricing
policies;

46) Оцінка роботи Голови Правління та
Правління Банку як колегіального
органу.
47) Визначення аудиторської фірми для
проведення
зовнішнього
аудиту,
перевірки річної фінансової звітності
Банку, затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення
розміру оплати її послуг, розгляд
висновків аудиторської фірми та
підготовка рекомендацій Загальним
зборам для прийняття рішення щодо
таких висновків.

46) evaluate the Chairman of the
Management
Board
and
the
Management Board as a collective
body;
47) select an audit firm to conduct external
audit, to examine annual financial
statements of the Bank, to approve the
terms and conditions of agreement
concluded with such firm, to set a fee
for its services, to consider opinion of
the
audit
firm
and
prepare
recommendations to the General
Meeting for passing a resolution in
respect of such opinion;

48) Контроль за усуненням недоліків,
виявлених
Національним
банком
України та іншими органами державної
влади та управління, які в межах
компетенції здійснюють нагляд за
діяльністю
Банку,
підрозділом
внутрішнього аудиту та аудиторською
фірмою, за результатами проведення
зовнішнього аудиту.

48) monitor the removal of defects
identified by the National Bank of
Ukraine and other governmental
authorities and administrative bodies,
which exercise supervision within the
scope of their competence over
activities of the Bank, internal audit unit
and the audit firm, on the basis of
results of external audit;

49) Розгляд
звітів
Правління
щодо
виконання основних напрямів розвитку
Банку, стратегії (стратегічного плану)
розвитку Банку, бюджетів, бізнесплану розвитку Банку, програм
капіталізації, планів реструктуризації,
капітальних вкладень.

49) consider reports of the Management
Board on the implementation of the
main directions of the Bank’s
development, development strategy
(strategic development plan) for the
Bank, budgets, business plan of the
Bank’s development, capitalization
programs, restructuring plans and
capital investments.

Інші питання, а саме:

Other issues, such as:
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50) Прийняття рішення про створення
комітетів
Наглядової
ради
та
затвердження положення про них,
обрання та припинення повноважень
голів та членів таких комітетів.

50) pass a resolution on the establishment
of committees of the Supervisory Board
and approve their regulations, to elect
and terminate powers of the chairmen
and members of such committees;

51) Забезпечення своєчасного надання
(опублікування) Банком достовірної
інформації щодо його діяльності
відповідно до законодавства.

51) ensure timely provision (publication) by
the Bank of accurate information on its
activities in accordance with the law;

52) Вирішення інших питань, що належать
до виключної компетенції Наглядової
ради згідно із законами України,
Положенням про Наглядову раду або
передані на вирішення Наглядовій раді
Загальними зборами.

52) resolve other matters referred to the
exclusive
competence
of
the
Supervisory Board in accordance with
laws of Ukraine, Regulations on the
Supervisory Board, or delegated to the
Supervisory Board by the General
Meeting.
Matters referred to the exclusive
competence of the Supervisory Board
may not be addressed by other bodies of
the Bank, except for the General
Meeting, unless otherwise required by the
Law of Ukraine “On Joint-Stock
Companies”.

Питання, що належать до виключної
компетенції Наглядової ради, не можуть
вирішуватися іншими органами Банку,
крім Загальних зборів, за винятком
випадків, встановлених Законом України
“Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до
компетенції Наглядової ради можуть
бути передані питання, що належать до
компетенції (крім виключної) Загальних
зборів.

The General Meeting may resolve to
delegate matters within its competence
(other than exclusive competence) to the
Supervisory Board.

Виключна компетенція Наглядової ради
може бути змінена шляхом внесення
змін до Статуту, якщо інше не
передбачено цим Статутом.

The exclusive competence of the
Supervisory Board may be changed by
amendments to the Charter, unless
otherwise provided by this Charter.

9.4. Наглядова рада може передати до
компетенції Правління повноваження
прийняття рішення щодо реорганізації та
ліквідації відокремлених підрозділів
Банку, а також право підпису документів
пов’язаних
зі
створенням,
реорганізацією
та
ліквідацією
відокремлених підрозділів Банку.

9.4. The Supervisory Board may delegate to the
Management Board the power to make a
decision on the reorganization and liquidation
of separated units of the Bank, and to sign
documents related to the organization,
reorganization and liquidation of separated
units of the Bank.

9.5. Наглядова рада має право:

9.5. The Supervisory Board may:

1) отримувати будь-яку інформацію та
документи Банку, необхідні для
виконання своїх функцій; отримувати
копії документів, а також копії
документів
дочірніх
підприємств

1) obtain any information and documents
of the Bank, which are necessary for the
performance of its functions; receive
copies of documents, as well as copies
of
documents
of
the
Bank’s
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Банку. Вищезазначена інформація та
документи
надаються
членам
Наглядової ради протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дати отримання Банком
письмового запиту на ім’я Голови
Правління Банку.

subsidiaries. Such information and
documents shall be provided to
members of the Supervisory Board
within five (5) business days following
the receipt by the Bank of a written
request addressed to the Chairman of
the Management Board.

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

2) hear reports of the Management Board
and Bank officials on specific matters
of the Bank’s activities.

3) залучати експертів до аналізу окремих
питань діяльності Банку.

3) engage experts to analyze specific
matters of the Bank’s activities.

9.6. Наглядова рада зобов’язана:

9.6. The Supervisory Board shall:

1) діяти з метою захисту інтересів
вкладників Банку та держави як
єдиного власника Банку;

1) act with intention to protect interests of
depositors of the Bank and the State as
the sole owner of the Bank;

2) вживати заходів до запобігання
виникненню конфліктів інтересів у
Банку та сприяти їх врегулюванню.

2) take steps to prevent conflicts of interest
in the Bank and facilitate their
resolution;

3) повідомляти Національному банку
України про конфлікти інтересів, що
виникають у Банку, та виявлені в
процесі її діяльності порушення
Банком економічних нормативів, вимог
та
обмежень,
встановлених
Національним банком України, вимог
законодавства.

3) notify the National Bank of Ukraine of
the conflicts of interest in the Bank, and
of the breaches by the Bank of
economic ratios, requirements and
limitations set by the National Bank of
Ukraine, and breaches of legislation
identified by the Supervisory Board;

4) забезпечувати підтримання
стосунків з Національним
України.

дієвих
банком

4) ensure the maintenance of effective
relationships with the National Bank of
Ukraine;

5) визначати ймовірність визнання Банку
неплатоспроможним
внаслідок
прийняття ним на себе зобов’язань або
їх виконання.

5) assess the prospects of the Bank
becoming insolvent as a result of the
Bank’s assumption and discharge of
obligations

9.7. Члени Наглядової ради обираються на 9.7 Members of the Supervisory Board shall be
строк до наступних річних зборів
elected for a period until the next annual
товариства. Строк повноважень членів
meeting of the company. The term of
Наглядової ради починається з моменту
office of the members of Supervisory
їх обрання Загальними зборами.
Board shall commence from the date of
their election by the General Meeting.
9.8. Обрання членів Наглядової
ради 9.8 Members of the Supervisory Board shall be
здійснюється в порядку, передбаченому
elected in accordance with the procedure
Положенням про Загальні збори і
set forth in the Regulations on the General
Положенням про Наглядову раду.
Meeting and Regulations on the
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Особи, обрані членами Наглядової ради,
можуть переобиратися необмежену
кількість разів.

Supervisory Board. Persons elected as
members of the Supervisory Board may be
re-elected unlimited number of times.

Член Наглядової ради не може бути 9.9. A member of the Supervisory Board may
одночасно членом Правління та/або
not at the same time be a member of the
членом Ревізійної комісії, та/або
Management Board and/or a member of
обіймати інші посади в Банку на
the Audit Committee and/or hold other
умовах трудового договору. Головою
positions in the Bank under an
та членами Наглядової ради не можуть
employment contract. Persons who are
бути
особи,
яким
згідно
із
prohibited by the law of Ukraine from
законодавством України заборонено
holding offices in governing bodies of
обіймати посади в органах управління
business associations may not serve as the
господарських товариств.
Chairman and members of the Supervisory
Board.
9.10. Більшість членів Наглядової ради 9.10. The majority of members of the
повинні становити незалежні члени.
Supervisory Board shall be independent
members.
9.9.

Вимоги
до
незалежних
членів
Наглядової
ради
визначаються
законодавством.

The requirements in respect of independent
members of the Supervisory Board shall be
determined by law.

Права,
обов’язки,
повноваження
незалежних членів Наглядової ради
визначаються
законодавством
та
цивільно-правовими
договорами
(контрактами), що укладаються з ними.

The rights, duties, powers and authorities
of independent members of the
Supervisory Board shall be determined by
legislation and civil law agreements
(contracts) concluded with them.

9.11. Загальні збори вправі прийняти 9.11. The General Meeting shall be entitled to
рішення про дострокове припинення
pass a resolution on the early termination
повноважень члена (членів) Наглядової
of the powers of a member(s) of the
ради та одночасне обрання нового
Supervisory Board and the concurrent
(нових) членів.
election of a new member(s).
Повноваження члена Наглядової ради
можуть бути достроково припинені
Загальними зборами з одночасним
припиненням договору з ним у разі:

The General Meeting may terminate the
powers and authorities of a member of
the
Supervisory
Board
and
simultaneously terminate contract with
such member in the following
circumstances:

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

1) the General Meeting evaluated his/her
performance
in
the
year
as
unsatisfactory;

2) систематичного невиконання членом
Наглядової
ради
обов’язків,
покладених на нього згідно договору.
Під систематичним невиконанням
обов’язків мається на увазі, зокрема
(але не обмежуючись) відсутність у
більш ніж 50 % засідань Наглядової
ради
банку
протягом
одного

2) the member of Supervisory Board
systematically fails to fulfil duties
conferred upon him/her by the contract.
Systematic failure to fulfill duties shall
mean, in particular (but not limited to),
his/her failure to attend more than 50%
of the meetings of Supervisory Board of
the bank during one calendar year;
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календарного року;
3) втрати членом Наглядової ради (якщо
член Наглядової ради обраний як
акціонер
Банку)
або
акціонера,
представником якого він є, статусу
акціонера Банку;

4) the member of Supervisory Board (if
the member of the Supervisory Board is
elected as shareholder of the Bank) or
the shareholder represented by such
member, ceases to be a shareholder of
the Bank;

5) в інших випадках,
законодавством.

4) in other cases established by law.

встановлених

Положення про Наглядову раду може
передбачати й інші випадки, коли на
розгляд
Загальних
зборів
може
виноситись питання про припинення
повноважень членів Наглядової ради.

Regulations on the Supervisory Board
may provide for other circumstances
where the General Meeting may be
proposed to consider the termination of
powers and authorities of members of
the Supervisory Board.

Положення
цього
пункту
не
застосовуються до права акціонера
(акціонерів),
представник
якого
обраний до складу Наглядової ради,
замінити такого представника – члена
Наглядової ради.

This Clause shall not apply to the right
of
a
shareholder(s),
whose
representative has been elected to the
Supervisory Board as a member, to
replace such representative on the
Supervisory Board.

9.12. Без
рішення
Загальних
зборів
повноваження члена Наглядової ради з
одночасним припиненням договору
припиняються:
1) 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;

9.12. The powers and authorities of a member
of Supervisory Board and contract concluded
with such member shall be concurrently
terminated without resolution of the General
Meeting:
1) at such member’s request subject to a
two weeks prior written notice to the
Bank – the powers and authorities shall
terminate with the lapse of two weeks
following the date of receipt by the
Bank of the relevant written request;

2) у разі
неможливості
виконання
обов’язків члена Наглядової ради за
станом здоров’я – повноваження
припиняються з дати одержання
Банком
письмової
заяви
члена
Наглядової
ради
або,
у
разі
неможливості
підписання
членом
Наглядової ради такої заяви, документа
від медичної установи;

2) if the member of Supervisory Board
fails to perform his/her duties for health
reasons – the powers and authorities
shall terminate on the date of receipt by
the Bank of such member’s written
application, or if the member of
Supervisory Board is not able to sign
such application, a document issued by
medical institution;

3) у разі набрання законної сили вироком
чи рішенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов’язків члена
Наглядової ради – повноваження
припиняються
з
дати
набрання

3) verdict or judgment of court comes into
effect, pursuant to which such member
is sentenced to a penalty that precludes
him/her from carrying out the duties of
a member of Supervisory Board – the
powers and authorities shall terminate
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законної сили вироком чи рішенням
суду;

on the date the verdict or judgment of
the court comes into effect;

4) у
разі
смерті,
визнання
його
недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім, померлим –
повноваження припиняються з дати
одержання
Банком
відповідного
документа, що згідно з чинним
законодавством встановлює такий
факт.

4) in the case of death, incapacity, partial
incapacity of the member, when the
member is declared missing or passed
away – the powers and authorities shall
terminate from the date of receipt by the
Bank of appropriate document proving
such fact in accordance with applicable
law.

Член Наглядової ради, обраний як
представник акціонера може бути
замінений таким акціонером у будьякий час у порядку, визначеному
Законом України “Про акціонерні
товариства”.

A member of the Supervisory Board
elected as a shareholder’s representative
may be replaced by such shareholder at
any time in accordance with the
procedure set forth in the Law of
Ukraine “On Joint-Stock Companies”.

9.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, 9.13. If the number of Supervisory Board
повноваження яких дійсні, становитиме
members whose powers and authorities
половину або менше половини її
are valid, is half or less than half of its
обраного відповідно до вимог Закону
composition elected in accordance with
України “Про акціонерні товариства”
the Law of Ukraine “On Joint-Stock
Загальними
зборами
кількісного
Companies” by the General Meeting,
складу, Наглядова рада не може
the Supervisory Board may not pass
приймати рішення, крім рішень з
resolutions, other than resolutions on
питань
скликання
позачергових
convening an extraordinary General
Загальних зборів для обрання всього
Meeting to elect the full composition of
складу Наглядової ради, а саме питань
the Supervisory Board, specifically, the
передбачених Законом України “Про
matters contemplated by the Law of
акціонерні товариства”. Позачергові
Ukraine “On Joint-Stock Companies”.
Загальні збори для обрання всього
Extraordinary
General
Meeting
складу Наглядової ради мають бути
intended to elect the full composition of
скликані протягом трьох місяців.
Supervisory Board shall be convened
within three months.
9.14. Компетенція, порядок роботи, виплати 9.14. The competence, rules of procedure,
винагороди,
у
тому
числі
payments of remuneration, including
заохочувальних та компенсаційних
incentive and compensation payments,
виплат, членів Наглядової ради
of members of the Supervisory Board
визначається чинним законодавством
shall be determined by applicable laws
України, цим Статутом, Положенням
of Ukraine, this
Charter, the
про Наглядову раду, а також цивільноRegulations on the Supervisory Board,
правовим договором, що укладається з
and by a civil law agreement concluded
кожним членом Наглядової ради.
with each member of the Supervisory
Board.
Такий договір від імені Банку
підписується Головою Правління або
іншою уповноваженою Загальними
зборами
особою
на
умовах,
затверджених рішенням Загальних

Such agreement shall be signed on
behalf of the
Bank by the
Chairman of the
Management Board or by other person
authorized by the General Meeting on
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зборів.
Цивільно-правовий договір з членом
Наглядової ради може бути оплатним
або безоплатним.

the terms and conditions approved by
the General Meeting.
Civil law agreement with a member of
the Supervisory Board may or may not
provide for remuneration.

Відповідальність членів Наглядової
ради визначається законом.

Liability of the members of Supervisory
Board shall be determined by law.

9.15. Член Наглядової ради здійснює свої 9.15. A member of the Supervisory Board shall
повноваження на підставі договору
exercise its powers and authorities under
(контракту) з Банком. Від імені Банку
agreement (contract) with the Bank. Such
договір (контракт) підписує Голова
agreement (contract) shall be signed on
Правління
або
інша
особа,
behalf of the Bank by the Chairman of
уповноважена на це Загальними
the Management Board or by other
зборами. Представник акціонера –
person authorized by the General
члена Наглядової ради юридичної
Meeting. The representative of a
особи здійснює свої повноваження
shareholder, who is a member of the
відповідно до вказівок акціонера,
Supervisory Board of a legal entity, shall
інтереси якого він представляє у
exercise its powers in accordance with
Наглядовій раді. Члени Наглядової
instructions
of
the
shareholder
ради та їх представники несуть
represented by such member of the
відповідальність за відшкодування
Supervisory Board. Members of the
збитків, завданих Банку відповідно до
Supervisory
Board
and
their
законодавства.
representatives shall bear liability in
accordance with law for losses caused to
the Bank.
9.16. Голова Наглядової ради обирається 9.16. The Chairman of the Supervisory Board
членами Наглядової ради простою
shall be elected by the members of the
більшістю голосів її членів, які беруть
Supervisory Board by a simple majority
участь у засіданні.
vote of its members participating in the
meeting.
9.17. Голова Наглядової ради:
9.17. The Chairman of the Supervisory Board
1) організовує роботу Наглядової
shall:
ради.
1) organize the work of the Supervisory
2) скликає засідання Наглядової ради
Board;
та головує на них.
2) call meetings of the Supervisory Board
3) організовує на засіданнях ведення
and preside at such meetings;
протоколу, забезпечує зберігання
3) organize the keeping of minutes and
протоколів Наглядової ради.
ensure the safekeeping of the minutes
4) здійснює
інші
повноваження,
of the Supervisory Board;
передбачені
Положенням
про
4) exercise other powers stipulated by the
Наглядову раду.
Regulations on the Supervisory Board.
9.18. Наглядова рада вправі призначити 9.18. The Supervisory Board may appoint a
заступника Голови Наглядової ради. У
Deputy Chairman of the Supervisory
разі відсутності Голови Наглядової
Board. In the absence of the Chairman of
ради його функції (у тому числі, право
the Supervisory Board, his/her functions
підпису документів, скликання засідань
(including the right to sign documents,
Наглядової ради тощо) виконує його
call meetings of the Supervisory Board,
заступник, а в разі відсутності
etc.) shall be fulfilled by his/her deputy,
останнього – один із членів Наглядової
and in the absence of the deputy, by any
ради, який призначається за рішенням
member of the Supervisory Board
Наглядової ради, що приймається
appointed by resolution of the
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більшістю голосів її членів, які беруть
участь у засіданні.

Supervisory Board that has been
approved by a majority vote of its
members participating in the meeting.
9.19. Засідання Наглядової ради проводяться 9.19. Meetings of the Supervisory Board shall
за необхідністю, але не рідше одного
be held on an as-needed basis, but at least
разу на повний календарний місяць.
once per full calendar month.
9.20. Засідання Наглядової ради скликаються 9.20. Meetings of the Supervisory Board shall
за ініціативою Голови Наглядової ради,
be convened on the initiative of the
на вимогу члена Наглядової ради, на
Chairman of the Supervisory Board, at
вимогу Ревізійної комісії, Правління чи
the request of a member of the
його члена, аудитора, керівника
Supervisory Board, at the request of the
структурного підрозділу, що здійснює
Audit Committee, the Management
функції
внутрішнього
контролю
Board or its members, auditor, head of
(підрозділу
внутрішнього
аудиту,
structural unit that performs internal
підрозділу фінансового моніторингу,
control duties (internal audit unit,
підрозділу управління ризиками тощо),
financial
monitoring
unit,
risk
та в інших випадках, встановлених
management unit, etc.), and in other
законодавством.
cases established by law.
Особи, на вимогу яких скликається
засідання Наглядової ради, беруть
участь у такому засіданні.

Persons at whose request a meeting of
the Supervisory Board is convened,
shall participate in such meeting.

На вимогу Наглядової ради в її
засіданні або в розгляді окремих
питань порядку денного засідання
беруть участь члени Правління та інші
визначені нею особи в порядку,
встановленому
Положенням
про
Наглядову раду.

At the request of the Supervisory Board,
members of the Management Board and
other persons designated by the
Supervisory Board may participate in its
meetings or in the consideration of
certain agenda items in accordance with
the
procedure
established
by
Regulations on the Supervisory Board.

У засіданні Наглядової ради на її
запрошення з правом дорадчого голосу
може брати участь представник
Первинної професійної спілки, який
підписав колективний договір від імені
трудового колективу.

The meeting of the Supervisory Board
may be attended, at its invitation, by a
representative of the primary trade
union with advisory vote, who signed
collective bargaining agreement on
behalf of the labor collective.

9.21. Засідання Наглядової ради Банку може 9.21. Any meeting of the Supervisory Board
проводитися
у
формі
спільної
may be held in the form of joint
присутності членів Наглядової ради у
presence of members of the Supervisory
визначеному місці для обговорення
Board at a particular place for the
питань порядку денного та голосування
discussion of agenda items and voting,
або
з
використанням
засобів
or with the use of electronic means of
електронного
зв’язку (відеота
communication (video and voice
голосових конференцій тощо) за умови,
conferences, etc.), provided, that each
що кожен член Наглядової ради, який
member of the Supervisory Board who
бере участь в такій конференції, може
participates in such conference shall be
бачити/чути
всіх
учасників
та
able to see/hear all the participants and
спілкуватися
зі
всіма
іншими
to communicate with all other
учасниками засідання Наглядової ради.
participants of the meeting of
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Така форма проведення засідання
допускається, якщо жоден з членів
Наглядової ради не заперечує проти
неї.

Supervisory Board. Meetings in such
form may be held if none of the
members of Supervisory Board raises
objections to such form of the meetings.

9.22. Засідання проводяться, як правило, за 9.22. The meetings shall be held, as a rule, at
місцезнаходженням Банку. Правління
the registered office of the Bank. The
зобов’язане забезпечити Наглядовій
Management Board shall ensure
раді належні умови для роботи.
appropriate conditions for the work of
Supervisory Board.
Порядок скликання і проведення
засідання
Наглядової
ради
визначається
Положенням
про
Наглядову раду.

The procedure for convening and
holding meetings of the Supervisory
Board shall be determined by
Regulations on the Supervisory Board.

9.23. Засідання
Наглядової
ради
є 9.23. A meeting of the Supervisory Board shall
правомочним, якщо в ньому бере
be deemed valid if more than half of the
участь більше половини членів від
aggregate number of its members as
кількісного складу Наглядової ради,
established by the Charter participate in
встановленого Статутом.
such meeting.
9.24. На засіданні Наглядової ради кожний 9.24. At a meeting of the Supervisory Board
член Наглядової ради має один голос.
each member of the Supervisory Board
shall have one vote.
Члени Наглядової ради беруть участь у
засіданнях Наглядової ради тільки
особисто, передача прав на участь у
засіданнях Наглядової ради іншим
особам, зокрема, шляхом видачі
довіреностей, не допускається.

Members of the Supervisory Board may
only participate in Supervisory Board’s
meetings in person; the transfer of rights
to participate in the meetings of the
Supervisory Board to other persons, in
particular, under a proxy, shall be
prohibited.
9.25. Рішення Наглядової ради приймаються 9.25. The Supervisory Board shall pass its
шляхом голосування на засіданні
resolutions by voting at meetings of the
Наглядової ради, в тому числі,
Supervisory Board, including meetings
проведеного з використанням засобів
held with the use of electronic means of
електронного
зв’язку (відеота
communication (video and voice
голосових конференцій тощо), або
conferences, etc.), or by virtue of
шляхом
проведення
заочного
absentee voting (polling). Resolutions
голосування (опитування). Рішення
of the Supervisory Board shall be
Наглядової ради приймається простою
passed by a simple majority vote of the
більшістю голосів членів Наглядової
members of the Supervisory Board who
ради, які беруть участь у засіданні та
participate in the meeting and are
мають право голосу або які беруть
entitled to vote, or who participate in
участь
у
заочному
голосуванні
absentee voting (polling), unless this
(методом опитування), за винятком
Charter and Regulations on the
випадків, передбачених цим Статутом
Supervisory Board provide for a
та Положенням про Наглядову раду,
different number of votes.
що передбачають іншу кількість
голосів для прийняття рішення.
При рівній кількості голосів “за” і

In the event of a split of votes, the

39
“проти” приймається рішення, за яке
проголосував Голова Наглядової ради.

Chairman of the Supervisory Board
shall have a casting vote.

У випадку прийняття рішення шляхом
заочного голосування (опитування)
член Наглядової ради висловлює свою
думку та рішення, за яке він голосує з
питань порядку денного засідання,
шляхом заповнення та підписання
відповідного
бюлетеня
заочного
голосування,
який
направляється
електронною поштою або вручається
особисто Голові Наглядової ради (або
особі, яка головує на засіданні).

If a resolution is passed by absentee
voting (polling), a member of the
Supervisory Board shall express its
opinion and resolution on agenda items
for which such member casts its vote,
by completing and signing an
appropriate absentee ballot that shall be
sent via email or delivered personally to
the Chairman of the Supervisory Board
(or to the person who chairs the
meeting).

9.26. Протокол засідання Наглядової ради 9.26. Minutes of the meeting of Supervisory
оформляється не пізніше 5 (п’яти) днів
Board shall be executed not later than
після проведення засідання. Протокол
five (5) days after the meeting. Minutes
засідання Наглядової ради підписує
of the meeting of Supervisory Board
головуючий на засіданні та члени
shall be signed by the chairman of the
Наглядової ради, що брали участь у
meeting and members of the
засіданні.
Supervisory Board who participated in
the meeting.
За результатами заочного голосування
(методом
опитування)
протокол
складається не пізніше 3 (трьох) днів з
дати закінчення прийому опитувальних
листів (бюлетенів для
заочного
голосування) чи інших письмових
доказів
волевиявлення
членів
Наглядової
ради
відповідно
до
Положення про Наглядову раду.
Прийняті
шляхом
заочного
голосування (опитування) рішення
Наглядової
ради
оформлюються
протоколом,
який
підписується
головуючим
на
засіданні
та
корпоративним секретарем.

The minutes of absentee voting
(polling) shall be executed not later than
three (3) days after the last date of
receipt of polling sheets (absentee
ballots) or other written evidences of the
expression of will by the members of
Supervisory Board in accordance with
Regulations on the Supervisory Board.
Resolutions of the Supervisory Board
passed by absentee voting (polling)
shall be reflected in the minutes signed
by the chairman of the meeting and by
the corporate secretary.

За результатами засідання Наглядової
ради проведеного з використанням
засобів електронного зв’язку (відео- та
голосових конференцій тощо) протокол
оформлюється
та
підписується
головуючим
на
засіданні
та
корпоративним секретарем не пізніше 3
(трьох) днів з дати проведення
засідання.

The minutes of the meeting of
Supervisory Board held with the use of
electronic means of communication
(video and voice conferences, etc.) shall
be executed and signed by the chairman
of such meeting and corporate secretary
not later than three (3) days after the
meeting.

Протоколи засідань Наглядової ради
викладаються одночасно українською
та англійською мовами. Скановані копії
протоколів протягом 2 (двох) робочих

The minutes of the Supervisory Board
shall be in both Ukrainian and English
languages. Scanned copies of the
minutes shall be sent by e-mail to all
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днів з дня оформлення надсилаються
на адреси електронної пошти усіх
членів Наглядової ради.

members of the Supervisory Board
within two (2) business days after the
date of their execution.

Ведення та зберігання протоколів
засідань
Наглядової
ради
забезпечується Головою Наглядової
ради. Вимоги до змісту та форми
протоколу засідання Наглядової ради
визначаються чинним законодавством
та Положенням про Наглядову раду.
Протоколи засідань Наглядової ради
мають
зберігатись
за
місцезнаходженням Банку.

The Chairman of the Supervisory Board
shall ensure the keeping and
safekeeping of the minutes of meetings
of the Supervisory Board. Requirements
in respect of the content and form of the
minutes of meetings of the Supervisory
Board shall be determined by applicable
law and Regulations on the Supervisory
Board. Minutes of the meetings of
Supervisory Board shall be kept at the
registered office of the Bank.
9.27. Члени Наглядової ради при здійсненні 9.27. In the exercise of their rights and duties,
своїх прав та виконанні обов’язків
members of the Supervisory Board shall
повинні діяти в інтересах Банку,
act in the interests of the Bank and shall
здійснювати свої права і виконувати
exercise their rights and perform duties
обов’язки добросовісно і розумно.
in bona fide and reasonable manner.
Члени Наглядової ради є посадовими
особами
Банку
і
несуть
відповідальність
в
межах
своїх
повноважень.

Members of the Supervisory Board
shall be officers of the Bank and shall
bear liability to the extent of their
authorities.

9.28. Наглядова рада може створювати 9.29. The Supervisory Board may establish
тимчасові
та
постійні
комітети
its interim and permanent committees to
Наглядової
ради,
які
надають
assist the Supervisory Board in the
Наглядовій раді допомогу у здійсненні
exercise of its authorities through the
її повноважень через попереднє
preliminary consideration and review of
вивчення
та
розгляд
найбільш
the most important matters within the
важливих питань, що належать до
competence of the Supervisory Board.
компетенції Наглядової ради. Перелік,
The list of such committees, procedure
порядок утворення та функції таких
for their formation and their functions
комітетів
визначаються
чинним
shall be determined by applicable law,
законодавством,
цим
Статутом,
this Charter, Regulations on the
Положенням про Наглядову раду, а
Supervisory Board and by regulations
також положеннями про відповідні
on relevant committees as approved by
комітети,
які
затверджуються
the Supervisory Board.
Наглядовою радою.
Наглядова рада обов’язково створює
The Supervisory Board shall be obligated
такі комітети:
to establish the following committees:
 Комітет з питань аудиту
 a Committee for Audit Issues;
 Комітет з питань ризиків
 a Risk Committee;
 Комітет з питань винагород та
 a Remuneration and Appointment
призначень.
Committee.
Зазначені
комітети
складаються
переважно із членів Наглядової ради,
які є незалежними, і очолюються ними.

The abovementioned committees shall be
primarily composed of, and chaired by,
independent members of the Supervisory
Board.
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9.30. Наглядова рада за пропозицією Голови 9.29. On the proposal of the Chairman of the
Наглядової ради у встановленому
Supervisory Board, the Supervisory
порядку
має
право
обрати
Board may elect a corporate secretary in
корпоративного
секретаря.
accordance
with
the
established
Корпоративний секретар є особою, яка
procedure. The corporate secretary shall
відповідає за взаємодію Банку з
be responsible for the Bank’s interaction
акціонером.
with the shareholder.
9.31. Питання правового статусу членів 9.30. Matters related to the legal status of
Наглядової
ради,
скликання
та
members of the Supervisory Board and to
проведення засідань Наглядової ради,
the convening and holding of the
які не врегульовані цим Статутом,
meetings of Supervisory Board, which
визначаються
Положенням
про
are not covered by this Charter, shall be
Наглядову раду.
determined by the Regulations on the
Supervisory Board.
СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ БАНКУ
ARTICLE 10. THE MANAGEMENT
BOARD OF THE BANK
10.1. Правління є колегіальним виконавчим 10.1. The Management Board shall be a
органом Банку.
collective executive body of the Bank.
Правління очолює Голова Правління.
Правління
здійснює
поточною діяльністю Банку.

The Management Board shall be
chaired by the Chairman of the Management
управління Board.

The Management Board shall manage
До компетенції Правління належить day-to-day operations of the Bank.
вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю
The Management Board shall be
Банку, крім питань, що належать до
competent to address all matters in
виключної
компетенції
Загальних
connection with the management of
зборів та Наглядової ради.
current operations of the Bank, except
for matters referred to the exclusive
competence of the General Meeting and
the Supervisory Board.
10.2. Правління підзвітне Загальним зборам і 10.2.
Наглядовій
раді
та
забезпечує
виконання їх рішень. Правління діє від
імені Банку у межах, встановлених
чинним законодавством, цим Статутом
та Положенням про Правління.

The Management Board shall be
accountable to the General Meeting and
the Supervisory Board and shall ensure
the implementation of their resolutions.
The Management Board shall act on
behalf of the Bank within the limits
established by applicable law, this
Charter and Regulations on the
Management Board.

10.3. До компетенції Правління належить, 10.3. The Management Board
але не виключно:
competent, among other things, to:
1) Погодження
та
забезпечення
підготовки
для
затвердження
Наглядовою радою проектів стратегії
(стратегічного плану) розвитку Банку
та бізнес-плану розвитку Банку,
затвердження
оперативних
планів

shall

be

1) agree upon and ensure the preparation
for approval by the Supervisory Board
of a draft development strategy
(strategic development plan) for the
Bank and business plan of the Bank, to
approve operational plans and to
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роботи та контроль за їх виконанням.

monitor their implementation;

2) Погодження
та
забезпечення
підготовки
для
затвердження
Наглядовою радою проектів бюджету
Банку, у тому числі бюджету
підрозділу внутрішнього аудиту.

2) agree upon and ensure the preparation
for approval by the Supervisory Board
of draft budgets of the Bank, including
the budget of internal audit unit;

3) Реалізація стратегії та бізнес-плану
розвитку Банку.

3) implement the strategy and business
plan of the Bank’s development;

4) Визначення форми та встановлення
порядку моніторингу діяльності Банку.

4) determine the form of, and establish
procedure for, the monitoring of the
Bank’s activities;

5) Реалізація стратегії та політики
управління ризиками, затвердженої
Наглядовою
радою,
забезпечення
впровадження процедур виявлення,
оцінки, контролю та моніторингу
ризиків.

5) implement the risk management
strategy and policy as approved by the
Supervisory Board, to ensure the
implementation of risk identification,
assessment, control and monitoring
procedures;

6) Вирішення питань згідно з рішенням
Наглядової ради про відкриття,
реорганізацію
та
ліквідацію
відокремлених підрозділів Банку.

6) address matters in accordance with
resolutions of the Supervisory Board on
the opening, reorganization and
liquidation of separated units of the
Bank;

7) Забезпечення безпеки інформаційних
систем
Банку
і
систем,
що
застосовуються для зберігання активів
клієнтів.

7) ensure security of information systems
of the Bank and of the systems of
safekeeping of client assets;

8) Інформування Наглядової ради про
показники діяльності Банку, виявлені
порушення законодавства, внутрішніх
положень банку та про будь-яке
погіршення фінансового стану банку
або про загрозу такого погіршення, про
рівень ризиків, що виникають у ході
діяльності Банку.

8) inform the Supervisory Board on the
performance of the Bank, discovered
violations of legislation, internal
regulations of the Bank and on any
deterioration in the financial position of
the bank or a threat of such
deterioration, on the level of risks that
arise in the course of the Bank’s
activities;

9) Складання річного звіту Банку,
надання річного звіту Банку на
погодження Наглядовій раді до його
подання на затвердження Загальним
зборам.

9) prepare annual report of the Bank,
submit such report to the Supervisory
Board for approval prior to its
submission to the General Meeting;

10) Організація господарської діяльності
Банку, фінансування, ведення обліку та
складання звітності.

10) organize business operations of the
Bank, financing, accounting and
reporting;

11) Організаційне

11) ensure

забезпечення

(за

organizational

support

(by

43
рішенням Наглядової ради) скликання
та
проведення
чергових
та
позачергових Загальних зборів.

resolution of the Supervisory Board) in
connection with convening and holding
regular and extraordinary General
Meetings;

12) Прийняття рішення про створення
постійно діючих комітетів Банку,
затвердження положень про них,
визначення порядку їх діяльності,
призначення
їх
керівників
та
заступників керівників. Якщо такі
комітети
Банку
входять
до
організаційної
структури
Банку,
рішення має прийматись з урахуванням
визначеної
Наглядовою
радою
організаційної структури Банку.

12) make a decision on the establishment of
permanent committees of the Bank, to
approve their regulations, to determine
their rules of procedure, to appoint
heads and deputy heads of such
committees. If such committees of the
Bank make part of the organizational
structure of the Bank, the decision shall
be taken with due regard to the
organizational structure of the Bank as
determined by the Supervisory Board;

13) Рішення
щодо
набуття
Банком
корпоративних
прав
внаслідок
звернення стягнення на заставлене
майно та реалізації цього заставленого
майна або з метою наступного
перепродажу їх протягом строку, що не
перевищує одного року з дня їх
придбання, приймається Правлінням
самостійно в межах затвердженого
Наглядовою радою ліміту повноважень
Правління.

13) Decision on the acquisition by the Bank
of corporate rights as a result of
enforcement of the pledge/mortgage
over property and the sale of such
pledged/mortgaged property, or with
the purpose of further resale of such
corporate rights during a period not
exceeding one year from the date of
acquisition thereof, shall be made by
the Management Board independently
within the scope of authorities of the
Management Board as approved by the
Supervisory Board;

14) Затвердження внутрішніх документів
Банку, в тому числі тих, що визначають
порядок та умови, облікову політику з
проведення банківських операцій, а
також регулюють поточну діяльність
Банку, за винятком тих, що віднесені
до компетенції Загальних зборів та
Наглядової
ради.
Розроблення
внутрішніх
положень,
що
регламентують діяльність структурних
і відокремлених підрозділів Банку
згідно із стратегією розвитку Банку, їх
погодження та забезпечення підготовки
для затвердження Наглядовою радою
(крім відділень).

14) approve internal documents of the
Bank, including those that determine
procedures and terms and accounting
policies in respect of banking
transactions and that regulate current
activities of the Bank, except for those
referred to the competence of the
General Meeting and the Supervisory
Board. To develop internal regulations
that govern activities of structural and
separated units of the Bank in
accordance with the development
strategy of the Bank, to agree upon the
same and to ensure preparation for
approval by the Supervisory Board
(except for outlets);

15) Підготовка звітів Правління для
Наглядової ради щодо виконання
основних напрямів розвитку Банку,
стратегії
(стратегічного
плану)
розвитку Банку, бюджетів, бізнесплану розвитку Банку, програм

15) prepare reports of the Management
Board to the Supervisory Board on the
implementation
of
the
priority
directions for the Bank’s development,
development
strategy
(strategic
development plan) for the Bank,
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капіталізації, планів реструктуризації,
капітальних вкладень.

budgets, business plan of the Bank,
capitalization programs, restructuring
plans and capital investments;

16) Формування визначеної Наглядовою
радою організаційної структури Банку.

16) form organizational structure of the
Bank as determined by the Supervisory
Board;

17) Визначення засад оплати праці та
матеріального
стимулювання
працівників Банку.

17) determine the basic principles of
remuneration and material incentives of
employees of the Bank;

18) Визначення організаційної структури
Головного офісу Банку.

18) determine the organizational structure
of the Central Office of the Bank;

19) Керівництво роботою структурних
підрозділів та дочірніх підприємств
Банку,
забезпечення
виконання
покладених на них завдань.

19) manage activities of structural units
and subsidiaries of the Bank, to ensure
fulfillment of their tasks;

20) Прийняття рішення щодо пропозицій
відповідального працівника Банку
стосовно
забезпечення
виконання
Банком вимог законодавства України у
сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.

20) make a decision regarding proposals of
senior officer of the Bank related to the
Bank’s
compliance
with
the
requirements of Ukrainian legislation
on the prevention and counteraction to
legalization (laundering) of proceeds
from crime, terrorist financing and the
financing of proliferation of weapons of
mass destruction;

21) Прийняття
рішення,
в
межах
затвердженого Наглядовою радою
ліміту повноважень Правління, щодо
списання за рахунок резерву для
відшкодування можливих втрат за
активними банківськими операціями
заборгованості
(дебіторської
заборгованості,
заборгованості
за
цінними паперами та іншими, ніж цінні
папери, корпоративними правами,
заборгованості
за
кредитними
операціями,
заборгованості
за
коштами,
розміщеними
на
кореспондентських рахунках в інших
банках), а також іншої дебіторської
заборгованості, що відповідно до
законодавства України є безнадійною.

21) make a decision, within the scope of
authorities of the Management Board as
approved by the Supervisory Board, to
write off debts (receivables, debts on
securities and other corporate rights,
excluding securities, debt on credit
operations, debt on monetary funds kept
in correspondent accounts in other
banks) and other receivables treated as a
bad debt in accordance with Ukrainian
legislation, from the provisions for
covering potential losses from active
banking operations;

22) Визначення переліку відомостей, що
складають комерційну таємницю та
конфіденційну
інформацію
про
діяльність Банку, визначення порядку
їх використання та охорони.

22) determine information that constitutes
commercial secrets and confidential
information of the Bank, to determine
procedure for its use and protection;
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23) Забезпечення
виконання
рішень
Загальних зборів та Наглядової ради.

23) ensure
the
implementation
of
resolutions of the General Meeting and
the Supervisory Board;

24) Прийняття рішень щодо укладення
Банком угод з пов’язаними з банком
особами у випадках та в порядку,
передбачених чинним законодавством
України.

24) make decisions on the conduct by the
Bank of transactions with its related
entities in cases and in the manner
prescribed by applicable law of
Ukraine;

25) Вирішення інших питань за винятком
тих, що належать до виключної
компетенції Загальних зборів чи
Наглядової ради.

25) address other matters except for those
referred to the exclusive competence of
the General Meeting or the Supervisory
Board.

Наглядова рада може прийняти
рішення про делегування Правлінню
повноважень, крім тих, що віднесені до
виключної компетенції Наглядової
ради.

The Supervisory Board may pass a
resolution to delegate certain powers to
the Management Board, except for
those that fall within the exclusive
competence of the Supervisory Board.

Правління може прийняти рішення про
передачу частини належних йому
повноважень до компетенції Голові
Правління,
постійно
діючим
радам/комітетам Банку, керівникам
структурних підрозділів та іншим
посадовим особам Банку.

The Management Board may pass a
resolution to delegate part of its
authorities to the competence of the
Chairman of the Management Board,
permanent councils/committees of the
Bank, heads of structural units and other
Bank officers.

10.4. Голова та члени Правління обираються 10.4. The Chairman and members of the
Наглядовою радою строком не більше
Management Board shall be elected by
як на 5 (п’ять) років. Кількість членів
the Supervisory Board for a period not
Правління разом з Головою Правління
to exceed five (5) years. The
має бути не менше 5 (п’яти) осіб.
Management Board shall consist of at
Кількісний
склад
Правління
least five (5) persons, including its
визначається Наглядовою радою.
Chairman. The composition of the
Management Board shall be determined
by the Supervisory Board.
Членом Правління може бути обрана
фізична особа, яка має повну цивільну
дієздатність, не є членом Наглядової
ради чи Ревізійної комісії Банку.
Вимоги до ділової репутації та
професійної
придатності
Голови
Правління
встановлюються
Національним банком.
10.5. Голова
Правління
призначається
(обирається)
Наглядовою
радою
більшістю голосів членів Наглядової
ради, які беруть участь у засіданні, на

Any physical person who has full civil
capacity, is not a member of the
Supervisory Board or the Audit
Committee of the Bank, may be elected
as a member of the Management Board.
Requirements
regarding
business
reputation and professional competence
of the Chairman of the Management
Board are established by the National
Bank.
10.5. The Chairman of the Management
Board shall be appointed (elected) by
the Supervisory Board by a majority
vote of the members of Supervisory
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строк не більше 5 (п’яти) років, що має
бути вказано у рішенні Наглядової
ради,
і
може
переобиратися
необмежену
кількість
разів
з
урахуванням
вимог
діючого
законодавства.
Пропозиція
про
висунення кандидата на посаду Голови
Правління повинна містити ім’я
кандидата, місце його роботи, займану
посаду, відомості про зайняття посад в
органах управління інших організацій.

Board attending the meeting for a term
that may not exceed five (5) years and
that shall be indicated in the resolution
of the Supervisory Board, and may be
re-elected an unlimited number of times
subject to the requirements of
applicable law. Proposal to nominate a
person to act as the Chairman of the
Management Board shall contain the
name of the candidate, his/her place of
work, position, information on his/her
positions in governing bodies of other
organizations.

Голова Правління Банку заступає на
посаду виключно після погодження
його
кандидатури
Національним
банком України.

The Chairman of the Management
Board shall only assume the office of
the Chairman upon his/her approval by
the National Bank of Ukraine.

Права та обов’язки, умови оплати праці
Голови
Правління
визначаються
законодавством,
цим
Статутом,
Положенням про Правління, а також
цивільно-правовим договором або
трудовим контрактом, що укладається з
Головою Правління. Від імені Банку
цивільно-правовий
договір
або
трудовий контракт підписує Голова
Наглядової
ради
або
особа,
уповноважена на це Наглядовою
радою.

The rights and obligations, terms of
remuneration of the Chairman of the
Management Board shall be determined
by legislation, this Charter, Regulations
on the Management Board, and by a
civil law agreement or a labor contract
to be entered into with the Chairman of
the Management Board. The civil law
agreement or the labor contract shall be
signed on behalf of the Bank by the
Chairman of the Supervisory Board or a
person authorized by the Supervisory
Board.

Відповідальність Голови Правління
визначається відповідно до закону.

Liability of the Chairman of the
Management Board shall be determined
in accordance with law.

Наглядова рада вправі достроково
припинити
повноваження
Голови
Правління.
Підстави
припинення
повноважень
Голови
Правління
встановлюються законодавством та
цивільно-правовим договором або
трудовим контрактом з ним.

The Supervisory Board may terminate
the powers and authorities of the
Chairman of the Management Board
prior to the expiration thereof. Grounds
for the termination of powers and
authorities of the Chairman of the
Management Board shall be established
by law and civil law agreement or labor
contract concluded with the Chairman.

Повноваження
Голови
Правління
припиняються за рішенням Наглядової
ради з одночасним прийняттям рішення
про призначення Голови Правління або
особи, яка тимчасово здійснюватиме
його повноваження.

The Supervisory Board shall, by its
resolution, terminate the powers and
authorities of the Chairman of the
Management
Board
and
shall
contemporaneously pass a resolution on
the appointment of a new Chairman of
the Management Board or a person who
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will temporarily act in his/her capacity
as the Chairman of the Management
Board.
10.6. Голова Правління організовує роботу 10.6 The Chairman of the Management Board
Правління,
скликає
засідання,
shall organize work of the Management
забезпечує
ведення
протоколів
Board, call its meetings and ensure the
засідань.
keeping of minutes of the meetings.
10.7. Голова Правління відповідає за 10.7. The Chairman of the Management Board
ефективну діяльність Правління і Банку
shall be responsible for the effective
в цілому, координацію діяльності
operation of the Management Board and
Правління із Наглядової радою та
the Bank as a whole, coordinate activities
іншими
колегіальними
органами.
of the Management Board with the
Голова Правління має право надавати
Supervisory Board and other collective
пропозиції Загальним зборам та
bodies.
The
Chairman
of
the
Наглядовій раді за всіма напрямками
Management Board shall be entitled to
діяльності Банку
submit proposals to the General Meeting
and the Supervisory Board in respect of
all areas of the Bank’s activities.
10.8. Голова Правління без довіреності діє 10.8 The Chairman of the Management Board
від імені Банку.
shall act on behalf of the Bank without a
power of attorney.
10.9. До компетенції
належить:

Голови

Правління 10.9. The Chairman of the Management Board
shall be competent to:

1) представляти
Банку
у
взаємовідносинах з третіми особами;

1) represent the Bank in dealings with
third parties;

2) вчиняти від імені Банку правочини та
здійснювати всі юридично значимі дії,
підписувати документи з урахуванням
обмежень,
передбачених
законодавством та цим Статутом;

2) enter into transactions on behalf of the
Bank and to take all legally significant
actions, to sign documents subject to
limitations contemplated by law and
this Charter;

3) здійснювати інші юридичні дії в межах
компетенції,
визначеної
законодавством, цим Статутом Банку,
рішеннями
Загальних
зборів
та
Наглядової ради та Положенням про
Правління;

3) perform other legal actions within the
scope of its competence as defined by
law, this Charter of the Bank,
resolutions of the General Meeting and
the Supervisory Board and the
Regulations on the Management Board;

4) видавати від імені Банку довіреності;

4) issue powers of attorney on behalf of
the Bank;

5) скликати
засідання
визначати їх порядок
голосувати на них;

5) convene meetings of the Management
Board, determine their agenda and vote
at such meetings;

Правління,
денний та

6) розподіляти
обов’язки
працівниками Банку;

між

6) distribute duties among employees of
the Bank;
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7) наймати та звільняти працівників
Банку, в тому числі керівників філій,
відділень, представництв та головних
бухгалтерів філій (за наявності),
вживати до них заходи заохочення та
накладати дисциплінарні стягнення
відповідно до чинного законодавства
України, Статуту та внутрішніх
документів Банку;

7) hire and dismiss employees of the
Bank, including heads of branches,
outlets, representative offices and chief
accountants (if any) of branches, to
incentivize
them
and
impose
disciplinary penalties in accordance
with applicable law of Ukraine, this
Charter and internal documents of the
Bank;

8) в межах своєї компетенції видавати
накази, розпорядження і давати
вказівки, обов’язкові для виконання
всіма працівниками Банку, включаючи
філії, представництва та відділення;

8) within the scope of his/her competence,
issue orders, instructions and directives
binding on all employees of the Bank,
including branches,
representative
offices and outlets;

9) встановлювати форми, системи та
порядок оплати праці працівників
Банку
згідно
вимог
чинного
законодавства, затверджувати штатний
розклад Банку та штатні розклади
філій,
відділень,
представництв,
визначати розміри посадових окладів
всіх працівників Банку;

9) establish forms, systems and procedure
for the payment of salaries to
employees of the Bank in accordance
with the requirements of applicable law,
to approve the personnel list of the
Bank and personnel lists of branches,
outlets, and representative offices, to
determine the rate of pay for all
employees of the Bank;

10) підписувати від імені Банку цивільноправові договори з Головою та членами
Наглядової ради щодо виконання ними
функцій голови (члена) Наглядової
ради Банку на умовах, визначених
рішенням Загальних зборів;

10) sign on behalf of the Bank civil law
agreements with the Chairman and
members of the Supervisory Board
regarding their performance of the
duties of the chairman (member) of the
Supervisory Board on the terms and
conditions determined by resolution of
the General Meeting;

11) підписувати колективний договір;

11) sign a collective bargaining agreement;

12) подавати Наглядовій раді кандидатури
осіб для обрання їх до складу
Правління;

12) submit candidacies to the Supervisory
Board for their election to the
Management Board;

13) ініціювати скликання позачергових
засідань Наглядової ради, приймати
участь в засіданнях Наглядової ради з
правом дорадчого голосу;

14) initiate extraordinary meetings of the
Supervisory Board, to participate in the
meetings of the Supervisory Board with
an advisory vote;

15) брати участь в Загальних зборах;

13) participate in the General Meeting;

16) затверджувати посадові
працівників Банку;

інструкції

14) approve job descriptions of employees
of the Bank;

17) розпоряджатися майном та коштами
Банку відповідно до законодавства,
Статуту Банку та Положення про

15) dispose of the property and funds of the
Bank in accordance with legislation, the
Charter of the Bank and Regulations on
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Правління;

the Management Board;

18) вживати
заходи
по досудовому
врегулюванню спорів, підписувати
позови та скарги, підписувати всі
документи, що стосуються судових
розглядів
позовів
та
скарг,
представляти інтереси Банку в судах з
усіма правами, наданими законом
позивачу, відповідачу, третій особі в
судовому процесі, в тому числі
повністю або частково відмовлятися
від позовних вимог, визнавати позов,
змінювати предмет позову, укладати
мирову угоду, оскаржувати рішення
суду, подавати виконавчий документ
до стягнення або видавати довіреність
на вчинення відповідних дій іншій
особі;

16) take steps on pre-trial dispute
resolution, to sign statements of claim
and complaints, to sign all documents
related to the handling of claims and
complaints in judicial proceedings, to
represent the Bank in courts with all
rights conferred by law upon the
plaintiff, defendant, third party to a
litigation, including fully or partially
abandon the claim, to recognize the
claim, to change the subject-matter of
claim, to compromise, to appeal from a
court decision, to file a writ of
execution or issue a power of attorney
to another person for taking certain
steps;

19) виносити у встановленому порядку на
розгляд Правління, Наглядової ради,
Загальних зборів питання, пов’язані з
діяльністю Банку;

17) submit matters related to the activities
of the Bank to the Management Board,
the Supervisory Board, the General
Meeting for consideration;

20) виконувати інші функції, необхідні для
забезпечення
поточної
діяльності
Банку.

18) perform other functions as are
necessary to
ensure
day-to-day
operations of the Bank.

10.10. У разі тимчасової відсутності Голови 10.10. In the event of temporary absence of the
Правління на період відпустки,
Chairman of the Management Board
відрядження, хвороби його обов’язки
for vacation, travel, disease, his duties
виконує один із членів Правління, що
shall be fulfilled by a member of the
обіймає посаду заступника Голови
Management Board who acts in the
Правління.
Виконання
обов’язків
position of Deputy Chairman. Such
здійснюється на підставі наказу Голови
duties shall be performed pursuant to
Правління.
the order of the Chairman of the
Management Board.
Особа, на яку тимчасово покладаються
обов’язки Голови Правління за його
The person authorized to temporarily
відсутності, має всі повноваження
fulfil duties of the Chairman of the
Голови
Правління,
передбачені
Management Board in his absence,
законодавством
України,
цим
shall have all powers and authorities
Статутом
та
Положенням
про
of the Chairman of the Management
Правління, в тому числі, діє без
Board stipulated by the law of
довіреності від імені Банку та
Ukraine, this Charter and Regulations
представляє його інтереси перед
of the Management Board, including,
третіми особами. Інші особи можуть
he may act on behalf of the Bank
діяти від імені Банку у порядку
without a power of attorney and
представництва,
передбаченому
represent the Bank before third
Цивільним кодексом України.
parties. Other persons may act on
behalf of the Bank on the terms of
Голова Правління може доручати
agency as contemplated by the Civil
вирішення окремих питань, що входять
Code of Ukraine.
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до
його
компетенції,
своїм
заступникам
або
керівникам
структурних підрозділів в межах,
передбачених цим Статутом та
Положенням про Правління.

The Chairman of the Management
Board may delegate certain matters
that fall within his/her competence to
his/her deputies or heads of structural
units within the limits prescribed by
this Charter and Regulations on the
Management Board.
10.11. Голова Правління видає накази та 10.11. The Chairman of the Management
розпорядження,
обов’язкові
для
Board shall issue orders and
виконання всіма працівниками Банку.
instructions that shall be binding on all
Накази та розпорядження Голови
employees of the Bank. Orders and
Правління
зберігаються
за
instructions of the Chairman of the
місцезнаходженням Банку і можуть
Management Board shall be kept at
бути
видані
для
ознайомлення
the registered office of the Bank and
акціонерам за їх вимогою.
may be provided to shareholders for
review at their request.
10.12. Право підпису документів від імені 10.12. The Chairman of the Management
Банку без довіреності має Голова
Board shall have the right to sign
Правління.
documents on behalf of the Bank
without a power of attorney.
Члени Правління та інші особи мають
право підпису документів від імені
Банку на підставі довіреностей, які
видає Голова Правління.

Members of the Management Board and
other persons may sign documents on
behalf of the Bank on the basis of
powers of attorney issued by the
Chairman of the Management Board.
10.13. Голова Правління здійснює розподіл 10.13. The Chairman of the Management
обов’язків та має право здійснювати
Board shall distribute responsibilities
передачу своїх прав, визначених у
and may delegate his/her rights as
підпункті 10.9 цього Статуту, іншим
determined in Clause 10.9 of this
членам Правління та працівникам
Charter to other members of the
Банку. Такий розподіл обов’язків та
Management Board and employees of
передача
прав
здійснюються
у
the Bank. Such distribution of
відповідності до внутрішніх документів
responsibilities and delegation of rights
Банку, в тому числі шляхом видачі
shall be carried out in accordance with
наказів про розподіл повноважень.
internal documents of the Bank,
Положенням про Правління може
including, under orders on the
визначатися
порядок
та
умови
distribution
of
responsibilities.
розподілу
Головою
Правління
Regulations on the Management Board
обов’язків та повноважень між членами
may determine the procedure and
Правління.
conditions for the distribution by the
Chairman of the Management Board of
powers and responsibilities among
members of the Management Board.
10.14. Голова Правління не має права 10.14. The Chairman of the Management
передавати іншим членам Правління та
Board may delegate to other members
працівникам Банку такі повноваження:
of the Management Board and
employees of the Bank the following
powers and authorities:
1) право
представляти
доручення/довіреності;

Банк

без

1) the right to represent the Bank without
authorization / power of attorney;
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2) право видавати від імені Банку
довіреності та зобов’язання, а саме
векселі, поруки, гарантії, майнові
поручительства;

2) the right to issue on behalf of the Bank
powers of attorney and liabilities such
as
promissory
notes,
sureties,
guarantees, property sureties;

3) право наймати та звільняти працівників
Банку, в тому числі керівників філій,
відділень, представництв та головних
бухгалтерів філій (за наявності),
вживати до них заходи заохочення та
накладати дисциплінарні стягнення;

3) the right to employ and dismiss
employees of the Bank, including heads
of branches, outlets, representative
offices and chief accountants (if any) of
branches, to incentivize them and
impose disciplinary penalties;

4) право затверджувати штатний розклад
Банку та штатні розклади філій,
відділень,
представництв;
право
визначати розміри посадових окладів
всіх працівників Банку;

4) the right to approve the personnel list of
the Bank and personnel lists of
branches, outlets, and representative
offices, the right to determine the rate of
pay for all employees of the Bank;

5) право підписувати від імені Банку
договори з Головою та членами
Наглядової ради щодо виконання ними
функцій голови (члена) Наглядової
ради
на
умовах,
затверджених
рішенням Загальних зборів; право
підписувати колективний договір.

5) the right to sign on behalf of the Bank
civil law agreements with the Chairman
and members of the Supervisory Board
regarding their performance of the
duties of the chairman (member) of the
Supervisory Board on the terms and
conditions determined by resolution of
the General Meeting, the right to sign a
collective bargaining agreement.
10.15. Members of the Management Board
shall be elected by the Supervisory
Board by a majority vote of the
members of the Supervisory Board who
participate in the meeting, for a period
that shall not exceed five (5) years,
which shall be indicated in resolution of
the Supervisory Board, and may be reelected an unlimited number of times.
Proposals for the nomination of
candidates to serve as members of the
Management Board shall include the
candidate’s name, position, information
on the candidate’s positions in
governing
bodies
of
other
organizations.

10.15. Члени
Правління
обираються
Наглядовою радою більшістю голосів
членів Наглядової ради, які беруть
участь у засіданні, строком не більше
як на 5 (п’ять) років, що має бути
вказано у рішенні Наглядової ради, і
можуть переобиратися необмежену
кількість
разів.
Пропозиції
про
висунення кандидатів на посади членів
Правління повинні містити ім’я
кандидата, місце його роботи, займану
посаду, відомості про зайняття посад в
органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково
припинити повноваження будь-кого
(або всіх) з членів Правління. Підстави
припинення
повноважень
членів
Правління
встановлюються
законодавством
та
цивільноправовими, трудовими договорами
(контрактами) з ними. У разі
дострокового припинення повноважень

The Supervisory Board shall be entitled
to terminate authorities of any member
(or all members) of the Management
Board prior to their expiration. Grounds
for the termination of authorities of
members of the Management Board
shall be established by legislation and
civil law agreements, labor agreements
(contracts) with such members. In the
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окремих
членів
Правління
повноваження новопризначених членів
діють у межах строку, на який
утворено Правління.

event of early termination of the powers
and authorities of certain members of
the Management Board, any newly
appointed members shall act during the
tenure of the Management Board.

Права та обов’язки, оплата праці членів
Правління
визначаються
Законом
України “Про акціонерні товариства”,
іншими актами законодавства, цим
Статутом,
Положеннями
про
Правління, про оплату праці та
матеріальне
стимулювання
членів
Правління, а також цивільно-правовим,
трудовим договором (контрактом), що
укладається
з
кожним
членом
Правління. Від імені Банку цивільноправовий, трудовий договір (контракт)
підписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою
радою.
Відповідальність
членів
Правління встановлюється відповідно
до закону.

Rights
and
responsibilities,
remuneration of the members of the
Management Board shall be determined
by the Law of Ukraine “On Joint-Stock
Companies”, other acts of legislation,
this Charter, Regulations on the
Management
Board,
on
the
remuneration
and
incentives
of
members of the Management Board,
and by civil law agreement, labor
agreement (contract) entered into with
each member of the Board. The civil
law agreement, labor agreement
(contract) shall be signed on behalf of
the Bank by the Chairman of the
Supervisory Board or a person
authorized by the Supervisory Board.
Liability of the members of the
Management Board shall be established
by law.
10.16. Засідання Правління проводяться за 10.16. Meetings of the Management Board
необхідністю, але не рідше одного разу
shall be held on an as-needed basis, but
на місяць і вважаються правомочними,
at least once per month, and shall be
якщо на них присутні не менше
deemed valid if attended by at least half
половини членів Правління.
of all members of the Board.
На засіданні Правління кожний член
Правління має один голос. Рішення
Правління
приймаються
простою
більшістю голосів від загальної
кількості присутніх членів Правління.
При рівній кількості голосів “за” і
“проти” приймається рішення, за яке
проголосував Голова Правління.

At a meeting of the Management Board,
each member shall have one vote.
Decisions of the Management Board
shall be made by a simple majority vote
of the aggregate number of members
present at the meeting. In the event of a
split of votes, the Chairman of the
Management Board shall have a casting
vote.

Позачергові
засідання
Правління
скликаються на вимогу Наглядової
ради, Голови Правління або будь-якого
члена Правління.

Extraordinary
meetings
of
the
Management Board shall be convened
at the request of the Supervisory Board,
the Chairman of the Management Board
or any member of the Management
Board.

Кожен член Правління має право
ініціювати питання до порядку денного
засідання Правління.

Each member of the Management
Board shall be entitled to initiate
matters to be put on the agenda of a
meeting of the Management Board.

53
Члени Наглядової ради, а також
представник Первинної професійної
спілки, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу,
мають право бути присутніми на
засіданнях Правління.

Members of the Supervisory Board and
the representative of primary trade
union who signed a collective
bargaining agreement on behalf of the
labor collective, shall have the right to
attend meetings of the Management
Board.

За запрошенням Голови Правління
будь-яка інша особа має право бути
присутньою на засіданнях Правління.

Chairman of the Management Board
may invite any other person to attend
meetings of the Management.

10.17. На засіданні Правління ведеться 10.17. Minutes shall be taken at any meeting of
протокол.
Протокол
засідання
the Management Board. The minutes
Правління підписується головуючим на
of a meeting shall be signed by the
засіданні та членами Правління, що
chairman of the meeting and the
брали участь у засіданні. Ведення
members of the Management Board
протоколів
засідань
Правління
who participated in such meeting. The
забезпечується Головою Правління.
Chairman of the Management Board
Вимоги до змісту та форми протоколу
shall ensure the keeping of the
засідання Правління визначаються
minutes of Management Board
Положенням
про
Правління.
meetings. Requirements in respect of
Протоколи засідань Правління повинні
the content and form of the minutes of
зберігатися за місцезнаходженням
meetings of Management Board shall
Банку.
be determined by Regulations on the
Management Board. The minutes of
meetings of Management Board shall
be kept at the registered offices of the
Bank.
Протоколи Правління надаються для
ознайомлення
на
вимогу
члена
Правління, члена Наглядової ради або
представника Первинної професійної
спілки, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу.

Minutes of the Board shall be made
available for review at the request of a
member of the Management Board, a
member of the Supervisory Board or
the representative of primary trade
union who signed the collective
bargaining agreement on behalf of the
labor collective.

10.18. Питання правового статусу Голови та 10.18. Matters that are related to the legal
членів Правління, скликання та
status of the Chairman and members
проведення засідань Правління, які не
of the Management Board, convening
врегульовані
цим
Статутом,
and holding of the meetings of
визначаються
Положенням
про
Management Board, but which are not
Правління.
covered by this Charter, shall be
determined by the Regulations on the
Management Board.
СТАТТЯ 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ARTICLE 11. THE AUDIT COMMITTEE

11.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за 11.1. The Audit Committee shall exercise
фінансово-господарською діяльністю control over financial and business activities of
Банку. Ревізійна комісія підзвітна the Bank. The Audit Committee shall be
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Загальним зборам.

accountable to the General Meeting.

11.2. Ревізійна комісія:
11.2. The Audit Committee shall:
1) проводить перевірки фінансово1) carry out audits of financial and
господарської діяльності Банку за
business activities of the Bank in a
результатами фінансового року;
financial year;
2) щонайменше раз на рік виносить на
2) at least once per year, submit to the
розгляд Загальних зборів звіт та
General Meeting its report and opinion
висновок про результати перевірки
on the results of audits of financial and
фінансово-господарської діяльності
business activities and reliability of
та
достовірності
фінансової
financial statements of the Bank for
звітності Банку за підсумками
the previous (reporting) year;
попереднього (звітного) року;
3) вносить на Загальні збори або
3) submit to the General Meeting or
Наглядовій раді пропозиції щодо
Supervisory Board proposals on any
будь-яких питань, віднесених до
matters referred to the competence of
компетенції Ревізійної комісії, які
the Audit Committee, which relate to
стосуються фінансової безпеки і
the financial security and stability of
стабільності Банку та захисту
the Bank and the protection of client
інтересів клієнтів.
interests.
11.3. Члени Ревізійної комісії обираються 11.3. Members of the Audit Committee shall
Загальними зборами.
be elected by the General Meeting.
11.4. Ревізійна
комісія
здійснює
свої 11.4. The Audit Committee shall exercise its
повноваження до обрання нового
authorities until the new composition of
складу Ревізійної комісії.
the Audit Committee is elected.
11.5. Порядок обрання, організації роботи, 11.5. Procedures for the election, organization
виплати
винагороди
та
of work and remuneration, and liability
відповідальність
членів
Ревізійної
of the members of the Audit Committee
комісії визначається цим Статутом,
shall be determined by this Charter, the
Положенням про Загальні збори,
Regulations on the General Meeting,
Положенням про Ревізійну комісію, а
the Regulations on the Audit
також цивільно-правовими договорами,
Committee, as well as by civil law
що укладаються з членами Ревізійної
agreements concluded with members of
комісії. Такі договори від імені Банку
the Audit Committee. Such agreements
підписуються Головою Правління чи
shall be signed on behalf of the Bank by
іншою уповноваженою Загальними
the Chairman of the Management Board
зборами
особою
на
умовах,
or another person authorized by the
затверджених рішенням Загальних
General Meeting on the terms and
зборів. Такі цивільно-правові договори
conditions approved by the General
можуть
бути
оплатними
або
Meeting. Such civil law agreements
безоплатними.
may or may not provide for
remuneration.
11.6. Членом Ревізійної комісії може бути 11.6. Subject to legal requirements, any
обрана фізична особа, яка має повну
physical person who has full civil
цивільну дієздатність, з урахуванням
capacity may be elected as a member of
вимог
законодавства.
Членами
the Audit Committee. The following
Ревізійної комісії не можуть бути
individuals may not be elected as
обрані:
members of the Audit Committee:
– members of the Supervisory Board;
 Члени Наглядової ради Банку;
– members of the Management Board;
 Члени Правління Банку;
– Corporate Secretary of the Bank.
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 Корпоративний секретар Банку.
Члени Ревізійної комісії не можуть The members of the Audit Committee may not
be members of the Counting
входити до складу лічильної комісії Банку.
Committee.
11.7. Голова Ревізійної комісії обирається 11.7. The Chairman of the Audit Committee
Загальними зборами із числа обраних
shall be elected by the General Meeting
членів Ревізійної комісії.
from among the elected members of the
Audit Committee.
Ревізійна комісія здійснює перевірку
фінансово-господарської
діяльності
Банку за дорученням Загальних зборів
або Наглядової ради.

The Audit Committee shall carry out
audits of financial and business
activities of the Bank by order of the
General Meeting or the Supervisory
Board.

Ревізійна комісія має право залучати до
ревізій та перевірок зовнішніх та
внутрішніх експертів і аудиторів
(аудиторську фірму).

The Audit Committee may engage
external and internal experts and
auditors (auditing firm) to carry out
audits and inspections.

Ревізійна комісія доповідає про
результати
ревізій
та
перевірок
Загальним зборам або Наглядовій раді.

The Audit Commission shall report the
results of audits and inspections to the
General Meeting or the Supervisory
Board.

Члени Ревізійної комісії можуть брати
участь у засіданнях Наглядової ради та
Правління.

Members of the Audit Committee may
participate in meetings of the
Supervisory Board and the Management
Board.

11.8. Засідання
Ревізійної
комісії 11.8.
проводяться за необхідністю, але не
рідше одного разу на рік. Позачергові
засідання Ревізійної комісії можуть
скликатися Наглядовою радою.

Meetings of the Audit Committee shall
be held on as-needed basis, but at least
once per year. Extraordinary meetings
of the Audit Committee may be
convened by the Supervisory Board.

Ревізійна комісія повноважна приймати
рішення з усіх питань, що винесені на її
розгляд, якщо в засіданні приймає
участь не менше ніж дві треті її членів.

The Audit Committee shall be
competent to make decisions on all
matters submitted for its consideration,
if the meeting is attended by no less
than two-thirds of its composition.

Рішення
Ревізійної
комісії
приймаються
простою
більшістю
голосів. Кожний член Ревізійної комісії
при
голосуванні
володіє
одним
голосом. При рівній кількості голосів
“за” і “проти” приймається рішення, за
яке проголосував Голова Ревізійної
комісії.

Decisions of the Audit Committee shall
be made by a simple majority vote.
Each member of the Audit Committee
shall have one vote. In the event of a
split of votes, the Chairman of the Audit
Committee shall have a casting vote.

11.9. Загальні збори можуть прийняти 11.9. The General Meeting may pass a
рішення про дострокове припинення
resolution on early termination of the
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повноважень членів Ревізійної комісії.

powers and authorities of members of
the Audit Committee.

Повноваження члена Ревізійної комісії
можуть бути достроково припинені
Загальними зборами з одночасним
припиненням договору з ним у разі:

The General Meeting may terminate
powers and authorities of a member of
the Audit Committee before expiration
and concurrently terminate agreement
with such member in the following
circumstances:

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

1) the General Meeting evaluated
his/her performance in the year as
unsatisfactory;

2) невиконання або неналежного
виконання
членом
Ревізійної
комісії своїх обов’язків;

2) the member of the Audit Committee
fails to fulfill or improperly fulfill
his/her duties;

3) втрати членом Ревізійної комісії
(або особою, представником якої
він є) статусу акціонера Банку.

3) the member of the Audit Committee
(or the person represented by such
member) ceases to be a shareholder
of the Bank.

Положення про Ревізійну комісію може
передбачати й інші випадки, коли на
розгляд
Загальних
зборів
може
виноситись питання про припинення
повноважень членів Ревізійної комісії.

Regulations on the Audit
may provide for other
termination by the General
powers and authorities
Committee members.

Committee
cases of
Meeting of
of Audit

Рішення
Загальних
зборів
про
дострокове припинення повноважень
може прийматися тільки стосовно всіх
членів Ревізійної комісії.

Resolution of the General Meeting on
early termination of powers and
authorities shall be only passed in
respect of all members of the Audit
Committee.
11.10. Без
рішення
Загальних
зборів 11.10. Powers and authorities of a member of
повноваження члена Ревізійної комісії з
the Audit Committee shall be
одночасним припиненням договору
terminated with the simultaneous
припиняються:
termination of the contract without
resolution of the General Meeting in the
following circumstances:
1) 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.

1) if the member so wishes subject to a
prior two weeks’ written notice to the
Bank – the powers and authorities shall
terminate with the lapse of two weeks
from the date of receipt by the Bank of
relevant written application.

2) У разі неможливості виконання
обов’язків члена Ревізійної комісії за
станом здоров’я – повноваження
припиняються з дати одержання
Банком
письмової
заяви
члена
Ревізійної
комісії
або,
у разі

2) if the member is not able to serve in the
capacity of a member of the Audit
Committee due to health reasons – the
powers and authorities shall terminate
from the date of receipt by the Bank of
relevant written application of such

57
неможливості
підписання
членом
Ревізійної
комісії
такої
заяви,
документа від медичної установи.

member of the Audit Committee, or if
the member of the Audit Committee is
not able to sign such application, a
document from medical institution.

3) У разі набрання законної сили вироком
чи рішенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов’язків члена
Ревізійної комісії – повноваження
припиняються
з
дати
набрання
законної сили вироком чи рішенням
суду.

3) verdict or judgment of court comes into
effect, pursuant to which such member
is sentenced to a penalty that precludes
him/her from carrying out the duties of
a member of ther Audit Committee –
the powers and authorities shall
terminate on the date the verdict or
judgment of the court comes into effect;

4) У разі смерті, визнання його
недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім, померлим –
повноваження припиняються з дати
одержання
Банком
відповідного
документа, що згідно з чинним
законодавством встановлює такий
факт.

4) in the case of death, incapacity, partial
incapacity of the member, when the
member is declared missing or passed
away – the powers and authorities shall
terminate from the date of receipt by the
Bank of appropriate document proving
such fact in accordance with applicable
law.

11.11. У разі, якщо внаслідок припинення 11.11. Whenever the number of members of
повноважень члена (членів) Ревізійної
the Audit Committee becomes less than
комісії кількість членів Ревізійної
two-thirds of its full composition as a
комісії становитиме менше двох третин
result of the termination of powers and
її кількісного складу, Наглядова рада
authorities of a member(s) of the Audit
протягом трьох місяців скликає
Committee, the Supervisory Board
позачергові Загальні збори для обрання
shall, within three months, call an
всього складу Ревізійної комісії.
extraordinary General Meeting to elect
the full composition of the Audit
Committee.
СТАТТЯ 12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ARTICLE 12. RISK MANAGEMENT
12.1. Банк створює комплексну та адекватну 12.1. The Bank shall establish a comprehensive
систему управління ризиками, що має
and adequate risk management system
враховувати специфіку роботи Банк та
that should reflect specific nature of the
вимоги щодо управління ризиками,
Bank and risk management requirements
установлені Національним банком
set by the National Bank of Ukraine. The
України. Система управління ризиками
risk management system shall ensure the
має
забезпечувати
виявлення,
detection, identification, assessment,
ідентифікацію, оцінку, моніторинг та
monitoring and control of all types of
контроль за всіма видами ризиків на
risks at all organizational levels and the
всіх організаційних рівнях та оцінку
assessment of the Bank’s capital
достатності
капіталу Банку для
adequacy for covering all types of risks.
покриття всіх видів ризиків.
12.2. З метою управління ризиками Банк 12.2.
утворює постійно діючі комітети
Правління, зокрема:
1) кредитний комітет;
1)
2) комітет з питань управління
2)
активами та пасивами.

To manage risks, the Bank shall form
permanent
committees
of
the
Management Board, including:
a credit committee;
an asset and liability management
committee.
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Кількісний та персональний склад
вказаних комітетів та положення про
них затверджуються Правлінням Банку

The
quantitative
and
personal
composition of such committees and
regulations thereon shall be approved
by the Management Board.

Банк має право залежно від рівня
складності
та
обсягів
операцій
утворювати також інші комітети.

In view of the complexity and volume
of transactions, the Bank may form
other committees.

Одна й та сама особа не може суміщати
посади голови кредитного комітету та
підрозділу з управління ризиками.

One and the same person shall be
prohibited from combining positions of
the chairman of the credit committee
and the risk management unit.

12.3. Банк
утворює
постійно
діючий 12.3. The Bank shall form a permanent risk
підрозділ з управління ризиками, що
management unit that shall be
має відповідати за впровадження
responsible for the implementation of
внутрішніх положень та процедур
internal
regulations
and
risk
управління ризиками відповідно до
management procedures in accordance
визначених
Наглядовою
радою
with the risk management strategy and
стратегії та політики управління
policies determined by the Supervisory
ризиками.
Board.
12.4. Підрозділ з управління ризиками 12.4. The risk management unit shall be
підзвітний
Наглядовій
раді
та
accountable to the Supervisory Board
відокремлений
від
підрозділу
and shall be separated from internal
внутрішнього аудиту, підрозділів, що
audit unit and those units that carry out
здійснюють операції, та підрозділів, що
operations and register operations.
реєструють операції.
СТАТТЯ 13. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ ARTICLE 13. INTERNAL AUDIT OF THE
BANK
13.1. Банк створює підрозділ внутрішнього
13.1. The Bank shall establish an internal
аудиту, який є складовою системи
audit unit that shall be part of the internal
внутрішнього контролю та здійснює
control system and carry out audits of
перевірки діяльності Банку (його
activities of the Bank (and its structural
структурних підрозділів).
units).
13.2. Підрозділ
внутрішнього
виконує такі функції:

аудиту 13.2. The internal audit unit shall:

1) перевіряє
наявність
та
оцінює
ефективність роботи систем управління
ризиками, відповідність цих систем
видам та обсягам здійснюваних Банком
операцій, і внутрішнього контролю
Банку;

1) verify the availability and evaluate the
efficiency of risk management systems,
their adequacy to the types and volumes
of operations carried out by the Bank,
and internal control of the Bank;

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

2) examine the process of capital adequacy
assessment in view of the risks of the
Bank;

3) здійснює

3) monitor compliance of the executives and

моніторинг

дотримання
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керівниками та працівниками Банку
вимог законодавства і внутрішніх
положень
Банку,
затверджених
Наглядовою радою Банку;

employees of the Bank with requirements
of legislation and internal regulations of
the Bank as approved by the Supervisory
Board;

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

4) asses information and technical support
of the management and operations;

5) перевіряє правильність ведення і
достовірність бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
6) перевіряє
фінансово-господарську
діяльність Банку;

5) verify the accuracy and reliability of
accounting and financing reporting;

7) перевіряє
відповідність
кваліфікаційним вимогам та виконання
професійних обов'язків працівниками
Банку;

7) verify compliance of Bank employees
with qualification requirements and
examine
performance
of
their
professional duties;

8) виявляє
та
перевіряє
випадки
перевищення повноважень посадовими
особами Банку і виникнення конфлікту
інтересів у Банку;

8) identify and examine abuses of powers by
the Bank’s officers and conflicts of
interest in the Bank;

9) перевіряє достовірність та вчасність
надання інформації органам державної
влади та управління, які в межах
компетенції здійснюють нагляд за
діяльністю Банку;

9) verify the accuracy and timeliness of the
delivery of information to public
authorities and administrative bodies,
which exercise supervision over the
Bank’s activities in accordance with the
their competence;

10) готує та подає Наглядовій раді Банку
звіти і пропозиції щодо усунення
виявлених порушень;

10) prepare and submit to the Supervisory
Board of the Bank reports and proposals
on remedying identified breaches;

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

11) perform other functions related to the
supervision over the Bank’s activities.

6) inspect financial and business activities of
the Bank;

13.3. Керівник підрозділу внутрішнього 13.3. The head of internal audit unit shall be
аудиту призначається і звільняється
appointed and dismissed by the
Наглядовою
радою.
Кандидатура
Supervisory Board. The candidacy of
керівника підрозділу внутрішнього
the head of internal audit unit shall be
аудиту погоджується з Національним
agreed upon with the National Bank of
банком
України.
Вимоги
до
Ukraine.
Requirements
regarding
професійної придатності та ділової
professional competence and business
репутації
керівника
підрозділу
reputation of the head of internal audit
внутрішнього аудиту встановлюються
unit shall be established by the National
Національним
банком
України.
Bank of Ukraine. The head of internal
Керівнику підрозділу внутрішнього
audit unit may not hold positions in
аудиту забороняється займати посади в
other banks.
інших банках.
13.4. Національний

банк

України 13.4. The National Bank of Ukraine shall
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встановлює вимоги до професійної
підготовки працівників підрозділу
внутрішнього аудиту.

establish
requirements
regarding
educational background of employees
of the internal audit unit.

13.5. Підрозділ
внутрішнього
аудиту 13.5.
підпорядковується Наглядовій раді та
діє на підставі Положення про
підрозділ
внутрішнього
аудиту,
затвердженого Наглядовою радою у
відповідності з чинним законодавством
України.

The internal audit unit shall be
subordinate to the Supervisory Board
and shall operate under the Regulations
on the Internal Audit Unit, as approved
by the Supervisory Board in accordance
with applicable law of Ukraine.

13.6. Підрозділ внутрішнього аудиту звітує 13.6. The internal audit unit shall report on its
перед Наглядовою радою про свою
activities to the Supervisory Board at
діяльність не рідше ніж один раз на рік.
least once per year.
13.7. Підрозділ внутрішнього аудиту несе 13.7.
відповідальність
за
обсяги
та
достовірність звітів, які подаються
Наглядовій
раді
щодо
питань,
віднесених до компетенції підрозділу
внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України “Про банки і
банківську діяльність”.

The internal audit unit shall be
responsible for the scope and accuracy
of reports submitted to the Supervisory
Board in respect of matters that fall
within the competence of the internal
audit unit in accordance with the Law
of Ukraine “On Banks and Banking”.

13.8. Працівники підрозділу внутрішнього 13.8. In the course of performance of their
аудиту під час виконання своїх
functional duties, employees of the
функціональних
обов’язків
мають
internal audit unit shall be entitled to:
право на:
 ознайомлення
з
усією
документацією
Банку,
інформацією,
письмовими
поясненнями з питань діяльності
Банку, включаючи всі підрозділи
Банку незалежно від країни їх
місцезнаходження, та афілійованих
компаній Банку;

–

 доступ до системи автоматизації
банківських операцій;

– have access to the system of automation
of banking operations;

 нагляд за діяльністю будь-якого
підрозділу Банку;
отримання письмових пояснень від
керівників і працівників Банку з
питань, що виникають під час
проведення перевірки та за її
результатами.

–

Підрозділ внутрішнього аудиту не
несе відповідальності і не має
управлінських повноважень щодо
операцій, за якими він здійснює

review all documents of the Bank,
information,
written
explanations
regarding Bank activities, including all
units of the Bank irrespective of their
country of location, and affiliated
companies of the Bank;

supervise activities of any unit of the
Bank; obtain written explanations from
executives and employees of the Bank
on matters arising in the course of
examination and upon its completion.

The internal audit unit shall not bear
liability
and
shall
have
no
administrative powers in respect of
transactions audited by it.
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аудит.
13.9. Працівники підрозділу внутрішнього 13.9. Employees of the internal audit unit shall,
аудиту при призначенні на посаду
at the time of their appointment, give a
дають письмове зобов’язання про
written undertaking not to disclose
нерозголошення
інформації
щодо
information regarding the Bank’s
діяльності Банку та збереження
activities and bank secrecy in accordance
банківської таємниці відповідно до
with the requirements of applicable law
вимог чинного законодавства України.
of Ukraine.
13.10. Порядок
діяльності
підрозділу 13.10. The rules of procedure and the decision
внутрішнього аудиту та прийняття ним
making procedure of internal audit unit
рішень встановлюється Положенням
shall be established by the Regulations
про підрозділ внутрішнього аудиту.
on Internal Audit Unit.
13.11. Підрозділ
внутрішнього
аудиту 13.11. The internal audit unit shall evaluate the
проводить оцінку видів діяльності
Bank’s areas of activities that are carried
Банку, виконання яких забезпечується
out under agreements with legal entities
шляхом залучення юридичних та
and individuals (outsourcing).
фізичних осіб на договірній основі
(аутсорсинг).
СТАТТЯ 14. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ БАНКУ ARTICLE 14. EXTERNAL AUDIT OF
THE BANK
14.1. Банк
зобов'язаний
забезпечити 14.1. The Bank shall ensure the annual audit of
проведення
щорічної
перевірки
financial
statements,
consolidated
фінансової звітності, консолідованої
financial
statements
and
other
фінансової
звітності
та
іншої
information regarding financial and
інформації
щодо
фінансовоbusiness activities by an audit firm in
господарської діяльності аудиторською
accordance with the legislation of
фірмою відповідно до законодавства
Ukraine, including regulatory acts of the
України, у тому числі, нормативноNational Bank of Ukraine, auditing
правових актів Національного банку
standards and rules as approved by the
України, норм і стандартів аудиту,
Audit Chamber of Ukraine in accordance
затверджених Аудиторською палатою
with international audit and ethic
України згідно з міжнародними
standards.
стандартами аудиту та етики.
14.2. Зовнішнього
аудитора
визначає 14.2. External auditor shall be selected by the
Наглядова рада Банку. Аудиторський
Supervisory Board of the Bank. External
звіт (висновок) зовнішнього аудитора
auditor’s report (opinion) on annual
за наслідками розгляду річного звіту
report shall be approved by the General
затверджується на Загальних Зборах
Meeting of the Bank.
Банку.
14.3. Право на проведення аудиторської 14.3. Audits of the Bank shall be carried out by
перевірки Банку має аудиторська
audit firms registered in the Register of
фірма,
внесена
до
Реєстру
audit firms eligible to carry out audits of
аудиторських фірм, які мають право на
banks (hereinafter referred to as the
проведення аудиторських перевірок
“Register of Audit Firms”) kept by the
банків (далі - Реєстр аудиторських
National Bank of Ukraine.
фірм), що ведеться Національним
банком України.
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14.4. Проведення аудиторської перевірки 14.4. The audits of the Bank may not be carried
Банку
не
може
здійснювати
out by an affiliated entity of the Bank or
афілійована особа Банку, афілійована
an affiliated entity of the Bank’s official
особа посадової особи Банку а також
or a person who provides consulting
особа, яка надає консультаційні
services to the Bank.
послуги Банку.
14.5. Посадові особи Банку зобов’язані 14.5. Bank officials shall ensure that the audit
забезпечити доступ аудиторської фірми
firm has access to all documents
до всіх документів, необхідних для
necessary to verify the results of financial
перевірки
результатів
фінансовоand business activities of the Bank.
господарської діяльності Банку.
СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
15.1. Банк організовує бухгалтерський облік
своїх
операцій
відповідно
до
внутрішньої
облікової
політики,
міжнародних стандартів фінансової
звітності, виконує вимоги, встановлені
законодавством України, зокрема,
вимоги нормативно-правових актів
Національного
банку
України,
користується
єдиними
правилами
бухгалтерського обліку в банках на базі
комплексної
автоматизації
та
комп’ютеризації та подає свої баланси,
звітність
та
іншу
інформацію
Національному банку України у
належні строки та в установлених ним
обсягах і формах.

ARTICLE 15. ACCOUNTING AND
REPORTING
15.1. The Bank shall organize accounting of its
operations in accordance with internal
accounting policies and international
financial reporting standards, shall
comply with the requirements of
applicable law of Ukraine, in particular,
the requirements of regulatory acts of
the National Bank of Ukraine, shall use
the uniform accounting rules applicable
to banks on the basis of integrated
automation and computerization, and
shall submit its balance sheets, reports
and other information to the National
Bank of Ukraine in due time and in
such amount and form as are prescribed
by it.

15.2. Фінансовий рік Банку відповідає 15.2. Financial year of the Bank shall
календарному року та починається 1
correspond to a calendar year and shall
січня і закінчується 31 грудня.
begin on January 1 and end on
December 31.
15.3. Фінансові результати Банку повинні 15.3. Financial results of the Bank shall be
відображатись
у
його
денному,
reflected in its daily, monthly, quarterly
місячному, квартальному та річному
and annual balance sheets, income
балансах, у звіті про фінансові
statement of the Bank and in annual
результати Банку, а також у річному
report prepared in accordance with
звіті, підготовленому відповідно до
International
Financial
Reporting
міжнародних стандартів фінансової
Standards and the requirements
звітності та вимог, встановлених
established by the law of Ukraine, in
законодавством України, зокрема,
particular, by regulatory acts of the
нормативно-правовими
актами
National Bank of Ukraine. The Bank
Національного банку України. Банк
shall present its financial statements to
подає свою звітність до Національного
the National Bank of Ukraine within the
банку України у строки, встановлені
period of time set by the National Bank
Національним банком України, а також
of Ukraine, as well as to other entities
до інших суб’єктів в порядку,
in accordance with the procedure
встановленому законодавством.
established by applicable law.
15.4. Річний

звіт

Банку

затверджується 15.4. Annual report of the Bank shall be
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Загальними зборами відповідно до
порядку, встановленого цим Статутом
та актами внутрішнього регулювання
Банку.

approved by the General Meeting in
accordance
with
the
procedure
established by this Charter and internal
by-laws of the Bank.

Річна фінансова звітність повинна бути
перевірена
аудиторською
фірмою
відповідно до законів України “Про
аудиторську діяльність”, “Про банки і
банківську діяльність”, нормативноправових актів Національного банку
України. Річна фінансова звітність,
підтверджена
аудитором
(аудиторською фірмою), має бути
оприлюднена шляхом публікації в
періодичних
виданнях
та/або
поширення як окремих друкованих
видань чи розміщення в мережі
Інтернет не пізніше, ніж 30 квітня
наступного за звітним року.

Annual financial statements shall be
audited by an audit firm in accordance
with the laws of Ukraine “On Audit
Activities”, “On Banks and Banking”,
regulatory acts of the National Bank of
Ukraine.
The
annual
financial
statements verified by an auditor (audit
firm) shall be made available to general
public
through
publication
in
periodicals and/or distribution as
separate printed publications or posting
on the Internet not later than April 30 of
the year following a reporting year.

Банк зобов'язаний протягом місяця,
наступного за звітним періодом,
розміщувати на власному веб-сайті у
мережі
Інтернет,
а
також
у
приміщеннях Банку, до яких мають
доступ клієнти, у тому числі
вкладники, квартальний баланс, звіт
про фінансові результати Банку та
примітки до звітів, перелік яких
визначається Національним банком
України.

Within one month following the
reporting period, the Bank shall post on
its website on the Internet and at its
premises accessible to customers,
including depositors, a quarterly
balance sheet, income statement of the
Bank and notes to the statements the list
of which shall be determined by the
National Bank of Ukraine.

15.5. Відповідальність за організацію, стан і 15.5. Responsibility for the organization,
достовірність бухгалтерського обліку в
condition and reliability of accounting
Банку, своєчасне надання річної
in the Bank, timely provision of annual
інформації і бухгалтерської звітності у
information and accounting statements
відповідні органи, відомостей про
to
appropriate
authorities
and
діяльність
Банку
–
акціонерам,
information on the Bank’s activities to
кредиторам, а також за розкриття
shareholders and creditors, and for the
інформації про Банк як емітента цінних
disclosure of information on the Bank
паперів несе Голова Правління. Голова
as a securities issuer, shall be borne by
правління та головний бухгалтер банку
the Chairman of the Management
несуть відповідальність, установлену
Board. The Chairman of the
законодавством України,
у разі
Management
Board
and
chief
оприлюднення
недостовірної
accountant of the bank shall bear
(неповної) фінансової звітності, а
liability in accordance with applicable
також
недотримання
порядку
law of Ukraine for making available
спростування такої звітності.
inaccurate
(incomplete)
financial
statements, and for the failure to
comply with the procedure for refuting
such statements.
15.6. Достовірність даних, які містяться у 15.6. The accuracy of the data contained in
річній фінансовій звітності, може бути
annual financial statements may be
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підтверджена Ревізійною комісією.

confirmed by the Audit Committee.

СТАТТЯ 16. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ARTICLE 16. FINANCIAL MONITORING
16.1. З метою уникнення можливостей 16.1. In order to prevent the use of the Bank for
використання Банку для легалізації
legalization (laundering) of proceeds
(відмивання)
доходів,
одержаних
from crime, terrorist financing and the
злочинним
шляхом, фінансування
financing of proliferation of weapons of
тероризму
та
фінансування
mass destruction, to ensure compliance
розповсюдження
зброї
масового
with the requirements of financial
знищення, для забезпечення виконання
monitoring laws of Ukraine, the Bank
вимог законодавства України з питань
shall develop, implement and continually
фінансового
моніторингу,
Банк
update the rules of internal financial
розробляє, впроваджує та постійно
monitoring and programs for its
оновлює
правила
внутрішнього
implementation.
фінансового моніторингу і програми
його здійснення.
16.2. Банк
зобов’язаний
забезпечити 16.2. The Bank shall ensure compliance with
виконання вимог нормативно-правових
the requirements of regulatory acts of the
актів Національного банку України та
National Bank of Ukraine and other
інших вимог чинного законодавства
requirements of applicable laws of
України
з
питань
фінансового
Ukraine on financial monitoring in
моніторингу щодо:
respect of:


управління ризиками легалізації
кримінальних
доходів/фінансування тероризму в
діяльності Банку;

–

the management of risks of money
laundering / terrorist financing in the
Bank's activities;



виявлення і реєстрації фінансових
операцій,
що
підлягають
фінансовому
моніторингу або
пов’язані,
стосуються
чи
призначені
для
фінансування
тероризму
та
фінансування
розповсюдження зброї масового
знищення;

–

the identification and registration of
financial transactions that are subject
to financial monitoring or are related
to, connected with or intended for
terrorist financing and financing of
proliferation of weapons of mass
destruction;



зупинення
операцій,
що
здійснюються на користь або за
дорученням клієнта Банку, якщо її
учасником або вигодоодержувачем
за нею є особа, яку включено до
переліку осіб, пов’язаних із
здійсненням
терористичної
діяльності та в інших випадках,
передбачених
чинним
законодавством;

–

the termination of operations carried
out in favor, or by instruction, of a
client of the Bank, if a participant or
beneficiary of such operation is a
person included in the list of persons
connected with terrorist activities,
and as otherwise provided by
applicable law;



ідентифікації,
верифікації
вивчення діяльності клієнтів;



надання

необхідної

та

–

identification, verification and
examination of client activities;

інформації

–

the

provision

of

necessary
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спеціально уповноваженому органу
виконавчої
влади
з
питань
фінансового
моніторингу,
відповідно
до
чинного
законодавства.

information to the special
authorized executive authority
for financial monitoring in
accordance with applicable law.

16.3. Відповідальним
за
організацію 16.3. The Chairman of the Management Board
виконання
вимог
законодавства
shall be responsible for the organization
України
з
питань
запобігання
of compliance with the requirements of
легалізації
(відмиванню)
доходів,
laws of Ukraine on the prevention of
одержаних злочинним шляхом, та
legalization (laundering) of proceeds
організацію
внутрішньобанківської
from crime, and for the organization of
системи
запобігання
легалізації
internal bank system for prevention of
(відмиванню)
доходів,
одержаних
legalization (laundering) of proceeds
злочинним
шляхом,
є
Голова
from crime.
Правління.
16.4. Внутрішньобанківську
систему 16.4. The internal bank system for the
запобігання легалізації (відмиванню)
prevention of legalization (laundering)
доходів
очолює
відповідальний
of proceeds shall be headed by a senior
працівник, який є незалежним у своїй
officer who shall be independent in his
діяльності і підзвітний тільки Голові
activity and only accountable to the
Правління. Відповідальний працівник є
Chairman of the Management Board.
членом Правління і призначається та
Such senior officer shall be a member
звільняється з посади на підставі
of the Management Board and shall be
рішення Наглядової ради. Кандидатура
appointed and dismissed by a resolution
відповідального працівника Банку
of the Supervisory Board. The
погоджується з Національним банком
candidacy of the Bank’s senior officer
України.
shall be agreed upon with the National
Bank of Ukraine.
16.5. Відповідальний працівник Банку має 16.5. Senior officer of the Bank shall be
право вносити на розгляд Правління
entitled to submit proposals to the
пропозиції
щодо
забезпечення
Management Board on the fulfilment by
виконання Банком вимог законодавства
the Bank of the requirements of
України у сфері запобігання легалізації
Ukrainian legislation on the prevention
(відмиванню)
доходів,
одержаних
of legalization (laundering) of proceeds
злочинним шляхом.
from crime.
У випадку відхилення Правлінням
пропозицій
відповідального
працівника, останній має право
звернутися
з
відповідними
пропозиціями до Наглядової ради. Такі
пропозиції відповідального працівника
розглядаються Наглядовою радою на
найближчому її засіданні.

If the Management Board rejects
proposals submitted by the senior
officer, he may submit such proposals
to the Supervisory Board. Such
proposals by the senior officer shall be
reviewed by the Supervisory Board at
its next meeting.

16.6. Підрозділ
внутрішнього
аудиту 16.6. The internal audit unit shall from time to
періодично, але не рідше одного разу
time, but at least once a year, inspect
на рік, здійснює перевірку дотримання
whether the Bank complies with the
Банком вимог законодавства України з
requirements of applicable laws of
питань
запобігання
легалізації
Ukraine on the prevention of legalization
(відмиванню)
доходів,
одержаних
(laundering) of proceeds from crime.
злочинним шляхом. За результатами
Based on the results of such inspections,
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таких
перевірок
підрозділ
внутрішнього аудиту готує висновки та
пропозиції,
які
розглядаються
Наглядовою радою.

the internal audit unit shall prepare
opinions and proposals for consideration
by the Supervisory Board.

16.7. Банк зберігає всі документи, які 16.7. The Bank shall keep all documents
стосуються фінансової операції, що
related to a financial transaction
підлягає фінансовому моніторингу, та
subjected to financial monitoring and to
ідентифікації осіб, які брали участь в її
the identification of persons involved in
здійсненні, протягом п’яти років з дня
its implementation within five years
проведення такої операції. Результати
following the date such transaction
ідентифікації власника рахунку та
occurred. The results of identification of
особи, уповноваженої діяти від його
account holder and the person authorized
імені, зберігаються Банком протягом
to act on such holder’s behalf shall be
п’яти років після закриття рахунку.
kept by the Bank during five years after
the closure of the account.
СТАТТЯ 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ
ARTICLE 17. SIGNIFICANT
TRANSACTIONS
17.1. Значним
правочином
вважається 17.1. A significant transaction shall mean a
правочин
(крім
правочину
з
transaction (except for the placement by
розміщення Банком власних акцій),
the Bank of its own shares) that involves
якщо ринкова вартість майна (робіт,
property (works, services) having the
послуг), що є його предметом,
market value of 10 and more percent of
становить 10 і більше відсотків активів
the Bank’s assets according to the latest
Банку за даними останньої річної
annual financial statements.
фінансової звітності.
17.2. Затвердження ринкової вартості майна 17.2. The Supervisory Board shall approve the
(робіт, послуг), що є предметом
market value of property (works,
значного правочину, здійснюється
services) underlying a significant
Наглядовою
радою
в
порядку,
transaction in accordance with the
передбаченому Законом України “Про
procedure established by the Law of
акціонерні товариства”.
Ukraine “On Joint-Stock Companies”.
17.3. Рішення про надання згоди на 17.3. Resolution of the Supervisory Board on
вчинення значного правочину, якщо
granting consent to a significant
ринкова вартість майна (робіт, послуг),
transaction, if the market value of
що є його предметом, становить від 10
property (works, services) underlying
до 25 відсотків вартості активів за
such transaction ranges from 10 to 25
даними останньої річної фінансової
percent of the value of assets in
звітності Банку (крім правочинів щодо
accordance with the latest annual
відчуження на користь Національного
financial
statements
(other
than
банку України облігацій внутрішньої
transactions regarding alienation of
державної
позики),
приймається
domestic government loan bonds in favor
Наглядовою радою не менш ніж трьома
of the National Bank of Ukraine), shall
чвертями голосів членів Наглядової
be passed by at least three-fourths of
ради, які беруть участь у засіданні.
votes of the members of Supervisor
Рішення про надання згоди на
Board who participate in the meeting.
вчинення значного правочину щодо
Resolution on granting a consent to a
відчуження на користь Національного
significant
transaction
regarding
банку України облігацій внутрішньої
alienation of domestic government loan
державної позики, якщо ринкова
bonds in favor of the National Bank of
вартість майна (робіт, послуг), що є
Ukraine, if the market value of
його предметом, становить від 10 до 25
underlying property (works, services) is
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відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Банку
приймається
Загальними
зборами.

from 10 to 25 percent of the value of
assets in accordance with the latest
annual financial statements, shall be
passed by the General Meeting.

17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою 17.4. If the Supervisory Board has not passed a
рішення про надання згоди на вчинення
resolution on granting consent to a
значного правочину питання про
significant transaction, such matter may
надання згоди на вчинення такого
be addressed by the General Meeting. In
правочину може виноситися на розгляд
this case, resolution on granting consent
Загальних зборів. У такому разі
to a significant transaction shall be
рішення про надання згоди на вчинення
passed by the General Meeting.
значного
правочину
приймається
Загальними зборами.
17.5. Рішення про надання згоди на 17.5. Resolution on granting consent to a
вчинення значного правочину, якщо
significant transaction, if the market
ринкова вартість майна (робіт, послуг),
value of property (works, services)
що є його предметом, перевищує 25
underlying such transaction exceeds 25
відсотків вартості активів за даними
percent of the value of assets pursuant to
останньої річної фінансової звітності
the latest annual financial statements of
Банку,
приймається
Загальними
the Bank, shall be passed by the General
зборами за поданням Наглядової ради.
Meeting on proposal of the Supervisory
Board.
17.6. Якщо на дату проведення Загальних 17.6. If it is impossible to identify on the date
зборів неможливо визначити, які значні
of the General Meeting what significant
правочини вчинятимуться Банком у
transactions would be effected by the
ході поточної господарської діяльності,
Bank in the course of its day-to-day
Загальні збори можуть прийняти
business activities, the General Meeting
рішення про попереднє надання згоди
may pass a resolution to grant a
на вчинення значних правочинів, які
preliminary consent to significant
можуть ним вчинятися протягом не
transactions to be effected during no
більш як одного року з дати прийняття
more than one year from the date of such
такого
рішення,
із
зазначенням
resolution, and shall indicate the nature
характеру правочинів та їх граничної
of such transactions and their ultimate
сукупної вартості.
aggregate value.
17.7. Забороняється
ділити
предмет 17.7. It shall be forbidden to divide the subject
правочину з метою ухилення від
of transaction to evade the decisionпередбаченого Законом України “Про
making procedure for entering into a
акціонерні
товариства”
та
цим
significant transaction as contemplated
Статутом порядку прийняття рішень
by the Law of Ukraine “On Joint-Stock
про вчинення значного правочину.
Companies” and this Charter.
17.8. У разі, якщо значний правочин є 17.8. If a significant transaction is also a nonодночасно правочином, щодо якого є
arm’s length transaction, such transaction
заінтересованість, до порядку його
shall be governed by the provisions of
вчинення застосовуються положення
Article 18 of this Charter to the extent of
статті 18 цього Статуту і в частині
requirements applicable to significant
вимог до значних правочинів, і в
transactions and requirements applicable
частині вимог до правочинів, у
to non-arm’s length transactions.
вчиненні яких є заінтересованість.
СТАТТЯ 18. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ

ARTICLE

18.

NON-ARM’S

LENGTH
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Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. КОНФЛІКТ
ІНТЕРЕСІВ
18.1. Рішення про надання згоди на
вчинення правочину, щодо вчинення
якого є заінтересованість (далі –
правочин
із
заінтересованістю),
приймається Наглядовою радою або
Загальними зборами Банку згідно із
цією статтею, якщо ринкова вартість
майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом
правочину
із
заінтересованістю,
перевищує
сто
мінімальних заробітних плат виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.

(INTERESTED
PARTY)
TRANSACTIONS.
CONFLICT
OF
INTERESTS
18.1. Resolution on granting consent to a nonarm’s
length
(interested
party)
transaction (hereinafter referred to as the
“non-arm’s length transaction”) shall be
passed by the Supervisory Board or the
General Meeting of the Bank in
accordance with this Article, if the
market value of the property or services
or the amount of money underlying such
non-arm’s length transaction exceeds one
hundred minimum wages based on the
minimum wage amount as of January 1
of the current year.

Рішення про на надання згоди на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю
може
містити
перелік умов проекту правочину, які
можуть змінюватися за рішенням
виконавчого
органу
акціонерного
товариства під час вчинення правочину
із заінтересованістю. У разі відсутності
такого переліку умови правочину не
можуть відрізнятися від умов проекту,
наданого відповідно до частини
четвертої цієї статті.

Resolution on granting consent to a nonarm’s length transaction may contain the
term sheet of the proposed transaction,
which may be changed by a decision of
the executive body of joint-stock
company at the time of carrying out the
non-arm’s length transaction. In the
absence of such term sheet, the
conditions of such transaction may not
vary from those submitted in accordance
with the fourth part of this Article.

18.2. Особою, заінтересованою у вчиненні
Банком правочину, може бути будь-яка
з таких осіб:
1) посадова особа органу Банку або її
афілійовані особи;
2) юридична особа, в якій будь-яка з
осіб, передбачених пунктом 1 цього
підпункту, є посадовою особою.

18.2. A party interested in the Bank’s
conduct of a transaction may be any of
the following persons:
1) an official of the Bank or his
affiliated persons;
2) a legal entity in which any of the
persons specified in paragraph 1 of
this Sub-clause is an official.

18.3. Особа, визначена у підпункті 18.2, 18.3. The person specified in Sub-clause 18.2
вважається заінтересованою у вчиненні shall be deemed interested in the Bank’s
Банком правочину, якщо вона:
conduct of a transaction, if such person:
1) є стороною такого правочину або є
членом
виконавчого
органу
юридичної особи, яка є стороною
правочину;

1) is a party to such a transaction or is a
member of the executive body of the
legal entity that is a party to the
transaction;

2) отримує винагороду за вчинення
такого правочину від Банку
(посадових осіб Банку) або від
особи, яка є стороною правочину;

2) receives compensation for entering into
such transaction from the Bank (officers
of the Bank) or from a person that is a
party to the transaction;
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3) внаслідок такого правочину набуває
майно;

3) acquires property as a result of such
transaction;

4) бере участь у правочині як
представник або посередник (крім
представництва Банку посадовими
особами).

4) participates in the transaction as a
representative or intermediary (except
where the Bank is represented by its
officials).

18.4. Норми цієї статті Статуту не
застосовуються
і
прийняття
відповідного рішення про схвалення
правочину Наглядовою радою чи
Загальними зборами не вимагається:

18.4. The provisions of this Article of the
Charter shall not apply and the Supervisory
Board or the General Meeting shall not approve
the transaction:

1) при
реалізації
акціонерами
переважного права на придбання
розміщуваних Банком акцій;

1) if the shareholders exercise their
preemptive right to purchase the shares
being placed by the Bank;

2) при виділі та припиненні Банку;

2) in the event of demerger and winding up
of the Bank;

3) при наданні посадовою особою
Банку
або
акціонером,
що
одноосібно
або
разом
з
афілійованими особами володіє 25 і
більше відсотками простих акцій
Банку, на безоплатній основі
гарантії, поруки (у тому числі
майнової поруки) застави або
іпотеки особам, які надають Банку
позики.

3) if an official of the Bank or a
shareholder who, alone or with
affiliates, owns 25 and more percent of
ordinary shares of the Bank, grants a
guarantee, surety (including as a
property surety provider), pledge or
mortgage, on a free of charge basis, to
entities that advance loans to the Bank.

18.5. Особа, заінтересована у вчиненні
правочину, зобов’язана протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту
виникнення в неї заінтересованості
поінформувати Банк про наявність у
неї
такої
заінтересованості,
направивши таку інформацію:
 ознаки заінтересованості особи у
вчиненні правочину;
 проект правочину.

18.5. A person interested in carrying out
a transaction shall notify the Bank
within three (3) business days after the
date such interest arises of having such
interest by furnishing the following
information:
– signs evidencing that the person
is interested in the transaction;
– draft transaction.

18.6. Правління зобов’язане протягом 5 18.6 The Management Board shall within five
(п’яти) робочих днів з дня отримання
(5) business days following the receipt of
інформації, передбаченої підпунктом
information specified in Sub-clause 18.5
18.5, надати Наглядовій раді проект
deliver to the Supervisory Board a draft
правочину і пояснення щодо ознак
of the transaction and explanations as to
заінтересованості.
the signs of the person’s interest.
18.7. Наглядова рада з метою проведення 18.7. In order to assess whether a non-arm’s
оцінки правочину, щодо якого є
length transaction complies with normal
заінтересованість, на відповідність його
market conditions, the Supervisory Board
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умов звичайним ринковим умовам має
право залучити незалежного аудитора,
суб'єкта оціночної діяльності або іншу
особу, яка має відповідну кваліфікацію.

may engage an independent auditor, a
licensed appraiser or another person with
appropriate qualification.

Якщо заінтересована у вчиненні
правочину особа є членом Наглядової
ради, вона не має права голосу з
питання вчинення такого правочину.

If a person interested in a transaction is a
member of the Supervisory Board, such
person shall not be entitled to vote on
whether to enter into such transaction.

Рішення про надання згоди на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю
приймається
більшістю голосів членів Наглядової
ради, які не є заінтересованими у
вчиненні
правочину
(далі
незаінтересовані члени Наглядової
ради),
присутніх
на
засіданні
Наглядової ради. Якщо на такому
засіданні
присутній
лише
один
незаінтересований член Наглядової
ради, рішення про надання згоди на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю приймається таким
членом одноосібно.

Resolution on granting consent to a nonarm’s length transaction shall be passed
by a majority vote of the members of the
Supervisory Board who are not interested
in effecting such transaction (hereinafter
referred to as the “non-interested
members of the Supervisory Board”) and
who attend the meeting of the
Supervisory Board. If only one noninterested member of the Supervisory
Board is in attendance at such meeting,
the resolution on granting consent to
conducting such non-arm’s length
transaction shall be passed solely by such
member.

Якщо Наглядова рада прийняла
рішення про відхилення правочину із
заінтересованістю або не прийняла
жодного рішення протягом 30 днів з
дня отримання необхідної інформації,
питання про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю може
бути винесене на розгляд Загальних
зборів.

If the Supervisory Board resolves to
reject the non-arm’s length transaction or
has not passed any resolution within 30
days following the receipt of required
information, the matter of granting
consent to the non-arm’s length
transaction may be proposed to the
General Meeting.

18.8. Рішення про надання згоди на 18.8. The matter of granting consent to a nonвчинення
правочину
із
arm’s length transaction shall be
заінтересованістю
виноситься
на
addressed by the General Meeting if:
розгляд Загальних зборів, якщо:
– all members of the Supervisory Board
 всі члени Наглядової ради є
are interested in carrying out the
заінтересованими
у
вчиненні
transaction;
правочину;
 ринкова вартість майна або послуг
– the market value of property or services
чи сума коштів, що є його
or the amount of monetary funds
предметом, перевищує 10 відсотків
underlying such transaction exceeds 10
вартості активів, за даними
percent of the value of assets according
останньої
річної
фінансової
to the latest annual financial statements
звітності Банку.
of the Bank.
У голосуванні про надання згоди на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю
акціонери,

Shareholders interested in a non-arm’s
length transaction shall have no right to
vote on the matter of granting consent to
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заінтересовані у вчиненні правочину,
не мають права голосу, а рішення з
цього питання приймається більшістю
голосів незаінтересованих акціонерів,
які зареєструвалися для участі в
Загальних зборах та яким належать
голосуючі з цього питання акції.

such transaction, and resolution on this
matter shall be passed by a majority vote
of non-interested shareholders who
registered for the General Meeting and
who own voting shares on this matter.

Загальні збори не можуть приймати
рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів, щодо
яких є заінтересованість.

The General Meeting shall not be entitled
to pass a resolution on granting a
preliminary consent to carrying out
significant non-arm’s length transactions.

Після прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочину, щодо
якого є заінтересованість, його істотні
умови оприлюднюються Банком в
порядку
передбаченому
законодавством.

After the resolution on granting consent
to carrying out a non-arm’s length
transaction has been passed, the Bank
shall disclose its essential terms in
accordance
with
the
procedure
established by law.

18.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну 18.9. Liability for damage caused to the Bank
Банку
правочином,
вчиненим
з
by a transaction consummated in breach
порушенням вимог цієї статті Статуту,
of this Article of the Charter shall be
несе особа, заінтересована у вчиненні
borne by the person who is interested in
Банком такого правочину.
the conduct of such transaction by the
Bank.
18.10. Значний правочин, правочин, щодо 18.10. A significant transaction, a non-arm’s
якого є заінтересованість, вчинений з
length transaction consummated in
порушенням
порядку
прийняття
violation of the procedure for making a
рішення про надання згоди на його
decision on granting consent to carrying
вчинення, створює, змінює, припиняє
out such transaction, shall give rise to,
цивільні права та обов'язки Банку лише
modify, terminate civil rights and
у разі подальшого схвалення правочину
obligations of the Bank only in the case
Банком у порядку, встановленому для
of further approval of the transaction by
прийняття рішення про надання згоди
the Bank in accordance with the
на його вчинення.
established procedure for making a
decision on granting consent to carrying
out the transaction.
Подальше схвалення правочину Банком
у
порядку,
встановленому
для
прийняття рішення про надання згоди
на його вчинення, створює, змінює,
припиняє цивільні права та обов'язки
Банку з моменту вчинення цього
правочину.
18.11. Наглядова Рада Банку вживає заходів
до запобігання виникненню конфліктів
інтересів у Банку та сприяє їх
врегулюванню. Члени Наглядової Ради
та
Правління
Банку
зобов'язані
відмовитися від участі у прийнятті
рішень, якщо конфлікт інтересів не дає

Further approval of the transaction by the
Bank in accordance with the established
procedure for making a decision on
granting consent to carrying out the
transaction shall give rise to, modify,
terminate civil rights and obligations of
the Bank from the date of consummation
of such transaction.
18.11. The Supervisory Board of the Board
shall take steps to prevent conflicts of
interest in the Bank and facilitate their
settlement. Members of the Supervisory
Board and the Management Board shall
refuse to participate in the decisionmaking processes if a conflict of interest
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їм змоги повною мірою виконувати
свої обов'язки в інтересах Банку, його
вкладників та учасників.
СТАТТЯ 19. ДОКУМЕНТИ БАНКУ.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

precludes them from fully performing
their duties in the interests of the Bank,
its depositors and participants.
ARTICLE 19. DOCUMENTS OF THE
BANK. INFORMATION ON THE BANK

19.1. Банк зобов’язаний зберігати за своїм 19.1. The Bank shall keep at its registered
місцезнаходженням такі документи:
office the following documents:
1) Статут,
зміни
до
Статуту,
засновницький
(установчий)
договір, свідоцтво про державну
реєстрацію Банку.

1) The Charter, amendments to the
Charter, constituent (foundation)
agreement, certificate of state
registration of the Bank.

2) Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та
Ревізійну комісію, інші акти
внутрішнього регулювання, що
регулюють діяльність органів Банку
та зміни до них.

2) Regulations on the General
Meeting, the Supervisory Board,
the Management Board and the
Audit Committee, and other bylaws regulating activities of the
Bank’s bodies and amendments
thereto.

3) Положення про кожну філію,
відділення, представництво Банку.

3) Regulations on each branch, outlet
and representative office of the
Bank.

4) Документи, що підтверджують
права Банку на майно.

4) Documents confirming the Bank’s
rights to property.

5) Принципи (кодекс) корпоративного
управління Банку.

5) Corporate governance guidelines
(code) of the Bank.

6) Протоколи Загальних зборів.

6) Minutes of the General Meeting.

7) Матеріали, з якими акціонери
мають
(мали)
можливість
ознайомитися під час підготовки до
Загальних зборів.

7) Materials needed by shareholders
in the course of preparation for a
General Meeting.

8) Протоколи засідань Наглядової
ради та Правління, накази і
розпорядження Голови Правління

8) Minutes of meetings of the
Supervisory Board and the
Management Board, orders and
directives of the Chairman of the
Management Board.

9) Протоколи
комісії.

Ревізійної

9) Minutes of meetings of the Audit
Committee.

10) Висновки Ревізійної комісії Банку
та аудиторів (аудиторських фірм).

10) Opinions of the Audit Committee
of the Bank and of auditors (audit
firms).

11) Річну фінансову звітність.

11) Annual financial statements.

засідань
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12) Документи бухгалтерського обліку.

12) Accounting documents.

13) Документи звітності, що подаються
відповідним державним органам

13) Reporting documents to be
submitted
to
the
relevant
governmental authorities.

14) Проспект емісії, свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій та інших
цінних паперів Банку.

14) Prospectus of the issue, registration
certificate of the issue of shares and
other securities of the Bank.

15) Перелік афілійованих осіб Банку із
зазначенням кількості, типу та/або
класу належних їм акцій.

15) The list of affiliated entities of the
Bank indicating the number, type
and/or class of shares held by such
entities.

16) Особливу інформацію про Банк
згідно з вимогами законодавства.

16) Special information on the Bank in
accordance with the requirements
of legislation.

17) Перелік керівників Банку.

17) The list of the Bank’s executives.

18) Перелік осіб, які мають довіреності
на представництво від імені Банку.

18) The list of persons holding powers
of attorney for representation on
behalf of the Bank.

19) Інші
документи,
передбачені
законодавством,
внутрішніми
документами Банку, рішеннями
Загальних зборів, Наглядової ради,
Правління.

19) Other documents provided for by
legislation, internal documents of
the Bank, resolutions/decisions of
the
General
Meeting,
the
Supervisory Board and the
Management Board.

19.2. Відповідальність
за
зберігання 19.2. The Chairman of the Management Board
документів Банку покладається на
shall bear responsibility for keeping
Голову Правління та на головного
documents of the Bank, and the chief
бухгалтера
–
щодо
документів
accountant shall be responsible for
бухгалтерського обліку і фінансової
keeping documents in respect of
звітності.
accounting and financial reporting.
19.3. Документи, передбачені цією статтею 19.3. Documents provided for by this Article of
Статуту,
підлягають
зберіганню
the Charter, shall be kept for the
протягом всього строку діяльності
duration of the Bank, except for
Банку,
за
винятком
документів
accounting documents which shall be
бухгалтерського
обліку,
строки
kept during the term determined in
зберігання
яких
визначаються
accordance with law.
відповідно до законодавства.
19.4. Банк забезпечує кожному акціонеру 19.4. The Bank shall ensure access of each
доступ до документів, визначених
shareholder to the documents described
підпунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16, 17
in Sub-clauses 1-3, 5-11, 13, 14, 16 and
цього Статуту.
17 of this Charter.
19.5. Письмова

вимога

акціонера

про 19.5. Written request of a shareholder for
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надання інформації повинна містити
такі відомості: прізвище, ім’я, по
батькові,
паспортні
дані
(для
юридичної особи – найменування,
місцезнаходження,
відомості
про
державну реєстрацію), депозитарний
код рахунку в цінних паперах у
депозитарній установі (із зазначенням
назви депозитарної установи та її коду
у Центральному депозитарії), кількість
і тип (клас) належних йому акцій і
найменування документа чи його копії,
що вимагається.

information
should
contain
the
following data: name, surname, middle
name, passport data (or corporate name,
location,
information
on
state
registration in the case of legal entity),
depository code of securities account in
the depository institution (indicating the
name of the depository institution and
its code in the Central Depository), the
number and type (class) of shares
owned by it and the name of the
requested document or its copy.

19.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту 19.6. Within ten (10) days following the receipt
надходження
письмової
вимоги
of written request of a shareholder, the
акціонера Корпоративний секретар (а в
Corporate
Secretary
(or
the
разі його відсутності – Правління)
Management Board in the absence of
зобов’язаний надати акціонеру завірені
Corporate Secretary) shall deliver to
підписом уповноваженої особи Банку
such shareholder the copies of
та печаткою Банку копії відповідних
appropriate documents signed by the
документів.
За
надання
копій
authorized person of the Bank and
документів Банк може встановлювати
sealed with the Bank’s seal. The Bank
плату,
розмір
якої
не
може
may charge a fee for the provision of
перевищувати вартості витрат на
copies of documents, the amount of
виготовлення копій документів та
which may not exceed costs of making
витрат, пов’язаних з пересиланням
copies of the documents and expenses
документів поштою.
related to mailing the documents.
19.7. Будь-який
акціонер,
за
умови 19.7. Subject to a prior five business days’
повідомлення Правління не пізніше ніж
notice to the Management Board, any
за п’ять робочих днів, має право на
shareholder shall be entitled to review
ознайомлення
з
документами,
the documents described in this Article
передбаченими у цій статті Статуту, у
of the Charter, at the Bank’s premises
приміщенні
Банку
за
його
of its registered office during working
місцезнаходженням у робочий час.
hours.
19.8. Акціонери
можуть
отримувати 19.8. The shareholders may obtain further
додаткову інформацію про діяльність
information on activities of the Bank by
Банку за згодою Правління або у
agreement of the Management Board or
випадках і порядку, передбачених
in the cases and pursuant to the
рішенням
Загальних
зборів
або
procedure stipulated by resolution of
внутрішніми документами Банку.
the General Meeting or by internal
documents of the Bank.
19.9. На письмову вимогу акціонера, подану 19.9. At the written request of a shareholder
відповідно до пункту 19.5. цього
submitted in conformity with Clause
Статуту, або Національної комісії з
19.5 of this Charter, or of the National
цінних паперів та фондового ринку
Securities
and
Stock
Market
Банк надає перелік афілійованих осіб та
Commission, the Bank shall provide a
відомості про належні їм акції Банку, в
list of affiliated entities and information
порядку, передбаченому пунктом 20.6.
on the Bank’s shares held by such
цього Статуту.
entities pursuant to the procedure set
forth in Clause 20.6 of this Charter.
19.10. Банк зобов’язаний мати власний веб- 19.10. The Bank shall have its own website on
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сайт у мережі Інтернет, на якому
розміщується інформація, що підлягає
оприлюдненню
відповідно
до
законодавства, а також інформація,
передбачена підпунктами 1-3, 5, 6, 10,
11, 13 (крім документів, що містять
конфіденційну інформацію), 14 -16, 17
цього Статуту.
19.11. Банк має право на
таємницю та її захист.

the Internet, on which the Bank shall
post information subject to disclosure in
accordance with law, as well as
information described in Sub-clauses 13, 5, 6, 10, 11, 13 (except for
documents containing confidential
information), 14 – 16 and 17 of this
Charter.

комерційну 19.11. The Bank shall have the right to a
commercial secret and its protection.

19.12. Під
комерційною
таємницею 19.12. Commercial secret shall mean
розуміються відомості, пов’язані з
information related to the production,
виробництвом,
технологічною
technological information, financial
інформацією, управлінням фінансами
management and other activities of the
та іншою діяльністю Банку та
Bank and affiliated entities of the Bank,
афілійованих осіб Банку, розголошення
the disclosure (transfer, loss) of which
(передача, втрата) яких небажана для
is not desirable for the Bank, except for
Банку, за винятком відомостей, які
information that may not be referred to
відповідно до закону не можуть бути
a commercial secret in accordance with
віднесені до комерційної таємниці.
law.
19.13. Кожен із акціонерів і працівників Банку 19.13. Each of the shareholders and employees
зобов’язаний
зберігати
сувору
of the Bank shall maintain strict
конфіденційність відносно відомої їм
confidentiality in respect of information
інформації
(науково-технічної,
known to them (scientific, technical,
фінансово-кредитної, комерційної та
financial, lending, commercial and
іншої),
що
складає
комерційну
other), which constitutes commercial
таємницю Банку, і зобов’язаний
secrets of the Bank, and shall take best
вживати всіх заходів для збереження
efforts to prevent the disclosure of
одержаної
інформації
від
information received. In the case of
розголошення. У разі розголошення
disclosure of a commercial secret, the
комерційної таємниці акціонер чи
shareholder or employee shall be held
працівник несе відповідальність згідно
liable in accordance with laws of
із законами України.
Ukraine.
19.14. Порядок
визначення
переліку 19.14. Subject to the requirements of applicable
відомостей, що складають комерційну
law of Ukraine, the Management Board
таємницю Банку, їх складу та обсягу,
shall
determine
procedure
for
порядок
захисту
визначаються
determining information that constitutes
Правлінням з урахуванням вимог
a commercial secret of the Bank, its
законодавства
України.
Перелік
content and volume and procedure for
відомостей,
що
не
складають
the protection of such information. The
комерційну таємницю, визначається
list of information not constituting
чинним законодавством України.
commercial secrets shall be determined
by applicable laws of Ukraine.
Поняття конфіденційної інформації про
діяльність Банку та порядок її
The concept of confidential information
використання та захисту визначаються
on Bank activities and the procedure for
Правлінням.
its use and protection shall be
determined by the Management Board.
СТАТТЯ 20. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА.
ARTICLE 20. LABOR AND PAYMENT
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
FOR LABOR. SOCIAL GUARANTEES
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20.1. Банк самостійно визначає перспективи 20.1. The Bank shall itself determine prospects
розвитку, планує та здійснює свою
for its development, shall plan and carry
діяльність, виходячи з необхідності
out its activities based on necessity to
забезпечення
виробничого
та
ensure business and social development
соціального розвитку, підвищення
and to raise incomes.
доходів.
20.2. Банк
самостійно
планує
свою 20.2. The Bank shall itself plan its production,
виробничо-господарську
та
іншу
business and other activities, as well as
діяльність,
а
також
соціальний
social development of the labor
розвиток трудового колективу.
collective.
Банк може направляти працівників
Банку в межах території України та за
кордон у відрядження для стажування
й на перепідготовку, для навчання й
ознайомлення з досвідом організації та
діяльності підприємств, установ та
організацій,
збирання
ділової
інформації, участі в переговорах,
виставках, аукціонах, встановлення
ділових зв’язків.

The Bank may send its employees on
business trips in Ukraine and abroad for
training and career development, for
education and familiarization with the
experience in respect of organization and
activities of enterprises, institutions and
organizations, for the collection of
business information, participation in
negotiations, exhibitions, auctions, for
the
establishment
of
business
relationships.

Банк має право залучати до роботи
українських та іноземних спеціалістів,
самостійно визначати форми, системи,
розмір оплати праці згідно із
законодавством
України.
У
відповідності до Статуту Правління
самостійно розробляє та затверджує
штатний розклад.

The Bank shall be entitled to engage
Ukrainian and foreign experts, to
determine forms, systems and the amount
of remuneration for labor in accordance
with the laws of Ukraine. In accordance
with the Charter, the Management Board
shall itself develop and approve the
personnel list.

Банк встановлює технічно обґрунтовані
норми
праці
з
урахуванням
законодавства України.

The Bank shall establish technically
based labor standards subject to the
legislation of Ukraine.

Банк
має
право
самостійно
встановлювати для своїх працівників
додаткові,
порівняно
із
законодавством, трудові та соціальнопобутові пільги (в т.ч. додаткові
відпустки, скорочений робочий день
тощо).

The Bank shall have the right to
independently establish, labor and
welfare benefits to its employees
(including additional vacations, reduced
working hours, etc.) in addition to those
required by legislation

20.3. Питання
соціального
розвитку, 20.3. Matters related to social development,
включаючи покращення умов праці,
including the improvement of working
життя і здоров’я, гарантії обов’язкового
conditions, life and health, guarantees of
медичного
страхування
членів
compulsory medical insurance of
трудового колективу, вирішуються
members of the labor collective, shall be
Правлінням згідно із законодавством
resolved by the Management Board in
України.
accordance with the law of Ukraine.
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Контроль за додержанням трудового
законодавства покладається на Голову
Правління.

The Chairman of the Management Board
shall exercise control over compliance
with labor laws and regulations.

20.4. Нагляд та контроль за додержанням 20.4. Supervision and control over the
законодавства про працю і правил
observance
of
labor
laws
and
охорони праці, а також іншого
occupational safety regulations and other
законодавства здійснюється у порядку,
legislation shall be exercised in
передбаченому
законодавством
accordance
with
the
procedure
України.
contemplated by laws of Ukraine.
20.5. Банк забезпечує для всіх працівників 20.5. The Bank shall ensure safe working
безпечні
умови
праці
і
несе
conditions for all employees and shall
відповідальність
у
встановленому
bear liability in the prescribed manner for
порядку за шкоду, що спричинена їх
damages caused to their health and labor
здоров’ю та працездатності при
capacity in the course of performance of
виконанні ними трудових обов’язків.
their job duties.
20.6. Соціальне і медичне страхування та 20.6. Social and health insurance and social
соціальне забезпечення працівників
security of employees of the Bank shall
Банку здійснюється в порядку і на
be carried out in accordance with the
умовах, встановлених законодавством.
procedure and on the conditions
Банк сплачує внески на соціальне
established by law. The Bank shall pay
страхування в порядку і розмірах,
social security contributions in such
передбачених законодавством.
manner and in such amounts as are
prescribed by law.
20.7. Банк реалізує послуги за цінами і 20.7. The Bank shall sell its services at prices
тарифами, що встановлює самостійно
and tariffs established by it independently
або на договірній основі, а у випадках,
or on a contractual basis, or at public
передбачених законодавством України
(regulated) prices and tariffs in cases
- за державними (регульованими)
stipulated by laws of Ukraine.
цінами і тарифами.
СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

21.2. Рішення Загальних зборів з питань
внесення змін до Статуту Банку
приймаються більш ніж трьома
чвертями голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

ARTICLE 21. PROCEDURE FOR
MAKING CHANGES AND
AMENDMENTS TO THE CHARTER
21.1. Making changes and amendments to the
Charter of the Bank shall belong to the
exclusive competence of the General
Meeting.
21.2. Resolutions of the General Meeting on
making amendments to the Charter of the
Bank shall be passed by more than threethirds of votes of shareholders who
registered for the General Meeting and
own voting shares that may be cast in
respect of the relevant matter.

Будь-які зміни та/або доповнення до
Статуту
вносяться
шляхом
затвердження нової редакції Статуту.

Any changes and/or amendments to the
Charter shall be made through the
approval of a new version of the Charter.

21.3. Зміни до статуту Банку підлягають

21.3. Changes to the Bank’s Charter shall

21.1. Внесення змін до Статуту Банку є
виключною компетенцією Загальних
зборів.
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державній реєстрації відповідно до
законодавства з питань державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань.

be subject to state registration in
accordance with legislation on state
registration of legal entities, individual
entrepreneurs and public organizations.

21.4. Банк подає документи для проведення
державної реєстрації змін до статуту
банку
після
їх
погодження
Національним банком України.

21.4. The Bank shall submit documents
for the state registration of changes to the
Charter of the Bank after their approval
by the National Bank of Ukraine.

21.5. Зміни до Статуту Банку набирають
чинності з дня їх державної реєстрації.

21.5. Changes to the Charter of the Bank
shall come into force from the date of
their state registration.

СТАТТЯ 22. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

ARTICLE 22. REORGANIZATION AND
LIQUIDATION OF THE BANK

22.1. Банк може бути реорганізований за 22.1. The Bank may be reorganized by the
рішенням
власників
Банку.
decision of the Bank’s owners.
Реорганізація може здійснюватися
Reorganization may be completed
шляхом злиття, приєднання, поділу,
through merger, consolidation, division,
виділення, перетворення.
spin-off, transformation.
22.2. Порядок
здійснення
реорганізації 22.2. Procedure for carrying out reorganization
визначається чинним законодавством
shall be determined by applicable
України, у тому числі нормативноlegislation
of
Ukraine,
including
правовими
актами
Національного
regulatory acts of the National Bank of
банку України.
Ukraine.
22.3. Банк вважається реорганізованим з 22.3. The Bank shall be considered reorganized
моменту,
визначеного
чинним
from the date determined by applicable
законодавством України, у тому числі
law of Ukraine, including regulatory acts
нормативно-правовими
актами
of the National Bank of Ukraine.
Національного банку України.
22.4. Відкликання банківської ліцензії та 22.4. The revocation of the banking license and
ліквідація банку здійснюється в
liquidation of the Bank shall be carried
порядку та на умовах, визначених
out in accordance with the procedure and
законодавством України та цим
on the terms determined by law of
Статутом.
Ukraine and this Charter.
22.5. Банк може бути ліквідований:
22.5. The Bank may be liquidated:
1) за рішенням власників Банку;
1) by the decision of its owners;
2) у разі відкликання Національним
2) if the National Bank of
банком
України
банківської
revokes the banking license on
ліцензії з власної ініціативи або за
initiative or on the proposal
пропозицією Фонду гарантування
Deposit Guarantee Fund on
вкладів фізичних осіб з підстав,
determined by law.
визначених законом.

Ukraine
its own
of the
grounds

22.6. Порядок
відкликання
банківської 22.6. If the Bank is liquidated on the initiative
ліцензії
у
Банку,
якщо
Банк
of its owners, procedure for the
ліквідується за ініціативою власників,
revocation of the banking license of the
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визначається
нормативно-правовими
актами Національного банку України.

Bank shall be determined by regulatory
acts of the National Bank of Ukraine.

Ліквідація Банку з ініціативи власників
здійснюється
в
порядку,
передбаченому законодавством про
ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо
Національний банк України після
отримання рішення власників про
ліквідацію Банку не виявив ознак, за
якими Банк може бути віднесено до
категорії
проблемного
або
неплатоспроможного.

Liquidation of the Bank on the initiative
of its owners shall be carried out in
accordance with legislation on the
liquidation of legal entities, if, upon the
receipt of the owners’ decision to
liquidate the Bank, the National Bank of
Ukraine has not identified signs that
would allow to categorize the Bank as
troubled or insolvent.

Власник Банку має право розпочати
процедуру ліквідації Банку за рішенням
Загальних зборів лише після надання
на це згоди Національним банком
України та за умови відкликання
банківської ліцензії.

The owner of the Bank may only
commence the liquidation procedure in
respect of the Bank by resolution of the
General Meeting after the National Bank
of Ukraine grants its consent to the
liquidation and subject to revocation of
the banking license.

Якщо Банк віднесено Національним
банком
України
до
категорії
проблемних або неплатоспроможних,
Національний банк України та Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб
вживають
щодо
нього
заходи,
передбачені Законом України “Про
банки та банківську діяльність” та
Законом України “Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб”.

If the Bank is declared by the National
Bank of Ukraine as troubled or insolvent,
the National Bank of Ukraine and the
Deposit Guarantee Fund shall take such
measures in respect of the Bank as are
contemplated by the Law of Ukraine “On
Banks and Banking” and by the Law of
Ukraine “On the System of Guaranteeing
Deposits of Physical Persons".

22.7. Національний банк України не пізніше 22.7. The National Bank of Ukraine, not later
дня, наступного за днем прийняття
than the day following the date of
рішення про відкликання банківської
approval of the decision to revoke the
ліцензії
та
ліквідацію
Банку,
banking license and liquidate the Bank,
повідомляє про це Банк та надсилає
shall accordingly notify the Bank and
рішення до Фонду гарантування
send the decision to the Deposit
вкладів фізичних осіб.
Guarantee Fund.
22.8. Фонд гарантування вкладів фізичних 22.8. The Deposit Guarantee Fund, on the
осіб у день отримання рішення
receipt date of the decision of the
Національного банку України про
National Bank of Ukraine to liquidate
ліквідацію
Банку
набуває
прав
the Bank, shall acquire rights of the
ліквідатора Банку та розпочинає
liquidator of the Bank and shall
процедуру його ліквідації відповідно до
commence the procedure of its
Закону
України
“Про
систему
liquidation in accordance with the Law
гарантування вкладів фізичних осіб”.
of Ukraine “On the System of
Guaranteeing Deposits of Physical
Persons".
22.9. Фонд гарантування вкладів фізичних 22.9. The Deposit Guarantee Fund shall
осіб призначає уповноважену особу
appoint an authorized person of the
Фонду гарантування вкладів фізичних
Deposit Guarantee Fund and shall
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осіб та розпочинає процедуру ліквідації
Банку в день отримання рішення
Національного банку України про
відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію Банку, за виключенням
випадку, коли ліквідація здійснюється
за ініціативою власників Банку.

commence
liquidation
procedure
against the Bank on the receipt date of
the decision of the National Bank of
Ukraine to revoke the banking license
and liquidate the Bank, except where
the liquidation is carried out on the
initiative of the Bank’s owners.

22.10. Ліквідація
Банку
повинна
бути 22.10. Liquidation of the Bank shall be
завершена не пізніше одного року з дня
completed no later than one year
прийняття рішення про ліквідацію
following the date of making the
Банку. Фонд гарантування вкладів
decision to liquidate the Bank. The
фізичних осіб має право прийняти
Deposit Guarantee Fund shall be
рішення про продовження ліквідації
entitled to make a decision to continue
Банку у порядку, встановленому
the liquidation of the Bank in the
законодавством.
manner established by law.
22.11. Черговість та порядок задоволення 22.11. The priority and procedure for the
вимог до Банку, оплата витрат та
satisfaction of claims to the Bank, the
здійснення платежів здійснюється в
payment of expenses and the making of
порядку визначеному законодавством.
payments shall be carried out in
accordance
with
the
procedure
established by law.
22.12. Процедура ліквідації Банку вважається 22.12. The liquidation procedure in respect of
завершеною, а Банк ліквідованим з дня
the Bank shall be deemed completed
внесення запису про це до Єдиного
and the Bank shall be deemed
державного реєстру юридичних осіб,
liquidated from the date of making an
фізичних
осіб-підприємців
та
entry to this effect in the Unified State
громадських формувань.
Register of Legal Entities, Individual
Entrepreneurs
and
Public
Organizations.
22.13. Національний банк України вносить 22.13. The National Bank of Ukraine shall
запис до Державного реєстру банків
make an entry in the State Register of
про ліквідацію Банку на підставі
Banks on the liquidation of the Bank on
отриманого від Фонду гарантування
the basis of decision received from the
вкладів фізичних осіб рішення про
Deposit Guarantee Fund on the
затвердження ліквідаційного балансу
approval of liquidation balance sheet
та звіту ліквідатора. Документи
and liquidator’s report. The documents
ліквідованого банку передаються до
of the liquidated bank shall be
архіву Національного банку України.
transferred to the archives of the
National Bank of Ukraine.
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