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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” 
(надалі – “Банк”) створено шляхом перетворення Акціонерного комерційного 
банку "Інвестбанк" у публічне акціонерне товариство згідно з рішенням 
Загальних зборів акціонерів Акціонерного комерційного банку "Інвестбанк" 
(протокол №32 від 27.04.2009) і рішенням Установчих зборів Банку (протокол 
№1 від 27.04.2009). 

Акціонерний комерційний банк "Інвестбанк" створено на підставі 
рішення зборів засновників (протокол установчих зборів засновників від 29 
листопада 1997 року) шляхом реорганізації (перетворення) Одеського 
комерційного банку “Інвестбанк” – товариства з обмеженою відповідальністю, 
створеного згідно рішення учасників (протокол № 1 від 03 січня 1992р.) та 
зареєстрованого Національним банком України 31 березня 1992 року за № 95. 

Банк є правонаступником прав та обов'язків Одеського комерційного 
банку “Інвестбанк” та Акціонерного комерційного банку “Інвестбанк”. 

Банк створено у вигляді  публічного акціонерного товариства (тип 
товариства – публічне). 

 
1.2. Найменування Банку: 
Повне найменування: 
- українською мовою: Публічне акціонерне товариство              

«Комерційний банк «Інвестбанк»  
- російською мовою:  Публичное акционерное общество       

“Коммерческий банк “Инвестбанк”  
- англійською мовою: Public joint-stock company                             

“Commercial bank “Investbank”  
 
Скорочене найменування: 
- українською мовою: ПАТ “КБ “Інвестбанк” 
- російською мовою: ПАО “КБ “Инвестбанк” 
- англійською мовою: PJSC “CB “Investbank”  
 
1.3. Місцезнаходження Банку: 
Україна, 65125, Одеська область, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б” 
 
1.4. Банк є складовою частиною банківської системи України. Банк є 

універсальним. 
1.5. Банк створюється з метою комплексного обслуговування юридичних 

і фізичних осіб незалежно від державної належності та форм власності, у тому 
числі акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, 
об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів 
надання банківських послуг. 

Банк здійснює свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів 
Банку, клієнтів та сприяє економічному розвитку та зміцненню фінансової 
системи. 

1.6. Банк є юридичною особою: 
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• має самостійний баланс і кореспондентський рахунок в Національному 
банку України, володіє, користується і розпоряджається відокремленим 
майном; 

• має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням, штампи зі своїм 
повним або скороченим офіційним найменуванням; 

• має виключне право використання свого офіційного найменування і 
засобів візуальної ідентифікації; 

• має право від свого імені набувати права та обов'язки, бути позивачем та 
відповідачем в суді, господарському суді, інших судах, відповідає по своїх 
зобов'язаннях всім належним йому за правом власності майном, на яке згідно з 
чинним законодавством може бути звернено стягнення. 

1.7. Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня 
його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством 
України та нормативно-правовими актами Національного банку України. 

1.8. Банк у своїй діяльності керується Законами України, виконує вимоги 
нормативно-правових актів Національного банку України, міжнародних 
стандартів фінансової звітності, користується єдиними правилами 
бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і 
комп'ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію у 
встановлених ним обсягах і формах. Банк додержується економічних 
нормативів, встановлених Національним банком України.  

Банк не виконує вказівки чи вимоги будь-яких органів, установ, які не 
відповідають нормам діючого законодавства України. 

Банк в рамках чинного законодавства гарантує таємницю по операціях, 
рахунках, вкладах своїх клієнтів та кореспондентів. Усі працівники Банку 
зобов'язані зберігати банківську таємницю. 

 
2. ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ 

 
2.1. На підставі банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення 

валютних операцій та на підставі діючого законодавства банк надає банківські 
послуги, фінансові послуги та здійснює передбачену діючим законодавством 
діяльність. 

До банківських послуг належать: 
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від 

необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;  
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, 

у тому числі у банківських металах;  
3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні 

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

 Банк має право надавати своїм клієнтам фінансові послуги, у межах 
передбачених чинним законодавством, (зокрема, але не виключно: переказ 
коштів, надання гарантій та поручительств, факторинг, фінансовий лізинг, 
оперативний лізинг, випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх 
чеків та/або їх обслуговування, довірче управління фінансовими активами),             
у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними 
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агентами) агентських договорів. Банк має право укладати агентський договір з 
юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком 
України вимогам.  

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також 
діяльність щодо:  

1) інвестицій;  
2) випуску власних цінних паперів;  
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа;  
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  
6) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських 

та інших фінансових послуг; 
7) реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет; 
8) виконання функцій страхового посередника. 
 
На підставі ліцензії, виданої уповноваженим органом, банк має право 

здійснювати такі види діяльності: 
1) брокерська діяльність; 
2) дилерська діяльність; 
3) андеррайтинг; 
4) діяльність з управління цінними паперами; 
5) депозитарна діяльність депозитарної установи; 
6) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; 
7) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів; 
8) діяльність з управління іпотечним покриттям.  
 
Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в 

національній та в іноземній валюті. Перелік валютних операцій, які має право 
здійснювати Банк зазначається у Генеральній ліцензії на здійснення валютних 
операцій, яка видається Національним банком України. 

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним 
банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.  

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за 
надані послуги. 

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного 
законодавства. 

2.2. Банк відкриває філії, представництва і відділення у відповідності до 
чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку 
України. Створені Банком філії, представництва і відділення можуть наділятися 
основними засобами та обіговими коштами, які йому належать. Філії і 
відділення створюються з метою виконання ними банківських операцій, а 
представництва – для виконання ними представницьких функцій по окремих 
напрямах діяльності Банку. Філії, відділення та представництва не мають 
статусу юридичної особи. Філії, представництва і відділення Банку діють на 
підставі і в межах положень про них, які затверджуються Спостережною Радою 
Банку, можуть мати відокремлене майно, яке враховується як на їх окремих 
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балансах, так і на балансі Банку. Банк несе відповідальність за  зобов'язаннями 
філій, відділень та представництв Банку, якщо інше не передбачено 
законодавством. 

Керівники філій, представництв і відділень діють на підставі довіреності, 
виданої за підписом Голови Правління Банку. 

 
3. АКЦІОНЕРИ БАНКУ  

 
3.1. Акціонерами Банку можуть бути юридичні та фізичні особи, як 

резиденти, так і нерезиденти України, які набули права власності на акції Банку 
у порядку, встановленому чинним законодавством. 

3.2. Акціонери мають право: 
• брати участь в управлінні Банком в порядку, визначеному цим статутом; 
• брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку 

(дивіденди); 
• отримувати інформацію про діяльність Банку. На вимогу акціонера Банк 

зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів 
Банку про його діяльність, протоколів зборів; 

• розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному 
чинним законодавством та цим статутом, відчужувати належні їм акції без 
згоди інших акціонерів та Банку; 

• користуватися переважним правом на придбання акцій при новій емісії 
(при закритому розміщенні акцій) в порядку та на умовах, що передбачені 
рішенням про випуск акцій; 

• в разі ліквідації Банку, акціонери мають право отримати частину майна 
Банку (або вартості такого майна), пропорційну вартості належних їм акцій. 

3.3. Акціонери Банку зобов'язані: 
- дотримуватися Статуту Банку, інших внутрішніх документів Банку; 
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів 

управління Банку; 
- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з 

майновою участю; 
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим 

Статутом; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність Банку; 
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством 

України, цим Статутом, внутрішніми документами Банку; 
 - сповіщати особу, яка веде облік прав власності на акції та Банк про факт 
зміни реквізитів у 10-денний термін шляхом направлення письмового 
повідомлення. 

3.4 Банк не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Банку та його 
органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у 
разі вчинення акціонерами протиправних дій.  

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Банку і несуть ризик 
збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, тільки в межах належних їм акцій.             
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До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх 
права, у разі вчинення протиправних дій Банком або іншими акціонерами.  

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за 
зобов'язаннями Банку у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.  

 
4. СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ БАНКУ 

 
4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується 

статутний капітал Банку у розмірі 88 678 400 (вісімдесят вісім мільйонів 
шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста) гривень, який формується в порядку, 
визначеному чинним законодавством України.  
 4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев’ять 
мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток. Корпоративні права за частками 
статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями 
номінальною вартістю 1,28 гривень кожна акція, загальна кількість акцій  
69280000 штук. 

Акції банку розподіляються між акціонерами згідно чинного 
законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів. 

4.3. Збільшення статутного капіталу здійснюється у порядку, 
встановленому чинним законодавством. 
            Формування та збільшення статутного капіталу Банку може 
здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески для 
формування та збільшення  статутного  капіталу Банку резиденти України 
здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній  вільно конвертованій валюті 
або у гривнях. 

Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених 
джерел. 

 Банк має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про 
результати розміщення всіх попередніх випусків акцій  та відсутності 
викуплених акцій. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не 
допускається.  
 Рішення про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом 
Банку. При цьому порядок оплати акцій вирішується Загальними зборами 
акціонерів Банку згідно чинного законодавства. 

4.4. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, 
встановленому законодавством шляхом зменшення номінальної вартості 
випущених акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій 
у їх власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного капіталу 
при наявності заперечень кредиторів не допускається. 

Банк не вправі зменшувати без згоди Національного банку України 
розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня.             
Регулятивний капітал Банку не може бути меншим за статутний капітал. 

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу приймається вищим 
органом Банку. 

4.5. Забороняється використовувати для формування  капіталу бюджетні 
кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення. 
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5. АКЦІЇ БАНКУ 
 

5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - 
іменна. Тип акцій – проста.  Номінальна вартість однієї акції – 1,28 гривень. 

5.2. Акція є неподільною. У разі, коли згідно з цивільно-правовими 
угодами, однією акцією стануть володіти декілька осіб, то вони вступають у 
спільне володіння акцією. 

5.3. Реєстрація та підтвердження прав на акції здійснюється відповідно до 
чинного законодавства. 

5.4. Банк не може надавати позику для придбання його цінних паперів або 
поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.  

 
6. МАЙНО БАНКУ 

 
6.1. Майно Банку складається з: 

- статутного капіталу, резервного та інших фондів, передбачених чинним 
законодавством і рішеннями Загальних зборів акціонерів; 
- майна, набутого Банком у власність в процесі його діяльності, а також 
безкоштовно переданого Банку.  

Джерелом формування майна Банку є статутний капітал, доходи, 
одержані від банківської діяльності згідно з Законом України ''Про банки і 
банківську діяльність", а також інші джерела, не заборонені законодавчими 
актами України. 

6.2. Банк може купувати, відчужувати, орендувати та здавати в оренду 
споруди, будівлі, інші основні засоби, як на території України, так і за її 
межами, в тому числі службові та житлові приміщення. 

6.3 На грошові кошти та майно Банку, юридичних та фізичних осіб, 
іноземних та міжнародних організацій, що знаходяться в Банку може бути 
накладено арешт тільки у випадках і в порядку, передбаченому законами 
України. 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКУ ЗА СВОЇМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 
 
7.1. Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном 

відповідно до законодавства. 
7.2. Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання 

зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, 
зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів Банку на його 
рахунках уповноваженими органами державної влади. 

7.3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає 
за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. 

7.4. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, а 
Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше 
не передбачено законом або договором. 

7.5.  Банк відповідає за невиконання зобов'язань з викупу власних акцій  
(у випадках, передбачених діючим законодавством) відповідно до 
законодавства. 
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8.  ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ 
 

8.1. 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. Прибуток, одержаний після зазначених 
розрахунків, залишається у повному розпорядженні Банку. 

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків 
визначається вищим органом Банку відповідно до його Статуту та чинного 
законодавства України. 

8.3. Банк створює резервний фонд для покриття збитків.  
8.4. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 

відсотків від прибутку банку до досягнення 25 відсотків розміру регулятивного 
капіталу банку. За рішенням загальних зборів Банк може створювати інші 
фонди цільового призначення. 

8.5. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів у 
відповідності до нормативно-правових актів Національного банку України. 

8.6. Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, 
за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості 
належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.  
 Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів 
визначається цим Статутом та чинним законодавством.  
 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких 
зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  Виплата дивідендів 
здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого 
прибутку минулих років на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (у 
розмірі, встановленому  Загальними зборами акціонерів)  у строк, що не 
перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів 
рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки 
акціонерів або іншим чином. 

 Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та 
строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами 
акціонерів про виплату дивідендів.   

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк 
повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими 
акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.  

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати 
виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку. 
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 8.7.   Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів 
Банк, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення письмово 
повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, 
порядок та строк їх виплати.       
  
 8.8. Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та 
здійснювати виплату дивідендів,  а також здійснювати виплату дивідендів у 
випадках, передбачених чинними законодавством. Банку забороняється  
виплачувати  дивіденди  чи   розподіляти капітал у будь-якій формі,  якщо така 
виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного 
капіталу. 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ 
 

     9.1.  Органами управління Банку є: 
- Загальні збори акціонерів – вищий орган Банку; 
- Спостережна Рада Банку; 
- Правління Банку. 

9.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів: 
1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів 

про їх виконання; 
2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 
3) обрання Голови та членів Спостережної Ради Банку, затвердження 

умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що 
укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі 
заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку;  

4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови 
та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених 
чиним законодавством; 

5) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень;  

6) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Банку;  

7) затвердження річних результатів діяльності Банку (зокрема, річний 
звіт), у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної Ради 
Банку, Правління Банку та заходів за результатами розгляду висновків 
зовнішнього аудиту; 

8) затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора; 
9) розподіл прибутку і збитків (покриття збитків) Банку; 
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10) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну 
Раду, Правління, а також внесення змін до них; 

11) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його 
діяльності), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії 
(ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу 
між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог 
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (у порядку, 
встановленому чинним законодавством);  
      12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім 
випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чиним законодавством;  

13) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності 
членів Спостережної Ради Банку; 

14) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку; 
15) затвердження розміру частки прибутку (річних дивідендів); 
16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для 
представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;  

 17) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
18) прийняття рішення про форму існування акцій; 

  19) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне); 
 20) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 

21) прийняття рішення про зміну типу товариства (Банку), зміну 
організаційно-правової форми Банку; 

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради 

Банку, звіту Правління Банку. 
24)затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;  
25) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів 
Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені пунктами 1-25 цієї 

статті, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. 
Інші повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути делеговані до 
компетенції Спостережної  Ради Банку.  

З питань, зазначених у пунктах 2, 11, 14, 17, 19, 21 цієї статті, рішення 
Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного 
правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 
відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По решті питань 
рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.               
У передбачених чинним законодавством випадках голосування з питань 
порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням 
бюлетенів для голосування.  
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У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. 
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що 
розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів                             
(їх представників) наступного дня не проводиться.  

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних 
зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.  

Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, 
що зазначене в повідомленні про проведення вищевказаних загальних зборів.  

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може 
перевищувати трьох.  

Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо 
визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної 
господарської діяльності, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення 
про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися 
протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості. 

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту 
складення протоколу про підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під 
час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів 
підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих 
днів персонально у письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого 
поштового відправлення. 

Члени Правління Банку, якщо вони не акціонери, мають право приймати 
участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу. 

Порядок та періодичність скликання Загальних зборів акціонерів 
визначається Статутом Банку та Законами України. 

  Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються  
персонально у письмовому вигляді у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх 
проведення, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. 
Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення таких 
загальних зборів. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення 
Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк 
пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в 
мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством. 
 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банк повинен 
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку           
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у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення 
Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  
 У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає 
голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, 
передбаченого чинним законодавством. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 
 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів Банк має право вносити зміни до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У 
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Про зміни у 
порядку денному та про виправлення відповідних помилок акціонери 
повідомляються персонально, у письмовому вигляді, шляхом направлення 
рекомендованого поштового відправлення. Крім того, Банк надсилає 
повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі 
(біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в 
мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному 
загальних зборів. 

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не 
пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Спостережна Рада Банку 
забезпечує підготовку по проведенню чергових Загальних зборів акціонерів 
Банку. 
 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів 
обов'язково вносяться питання, зазначені у підпунктах 3 та 4 цього пункту 
Статуту. 

Позачергові  Загальні збори акціонерів  скликаються  в будь-якому 
випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку. 

Позачергові  Загальні збори акціонерів  скликаються  Спостережною 
Радою Банку  з власної ініціативи, на   письмову   вимогу   Правління Банку або 
на письмову вимогу акціонерів, які на день подання вимоги володіють у 
сукупності 10 і більше відсотками голосів. Спостережна Рада Банку приймає 
рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про 
відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про 
їх скликання. У разі якщо протягом вищезазначеного строку Спостережна Рада 
Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 
Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових 
Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 



   13 
 
 

 Кворум Загальних зборів визначається відповідно до вимог чинного 
законодавства. Голосування на Загальних зборах акціонерів визначаються за 
принципом: одна акція - один голос. 

За дорученням акціонера Банку його інтереси на Загальних зборах 
акціонерів Банку може здійснювати його представник. Представник може бути 
постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який 
час змінити свого представника у вищому органу Банку, повідомив про це 
Правління Банку. 

Голова та секретар Зборів обирається Загальними зборами акціонерів з 
числа акціонерів. 

9.3. Спостережна Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління 
Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. Члени 
Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а 
також бути працівниками цього Банку. 

Спостережна Рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів 
Банку з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з 
числа юридичних осіб – акціонерів Банку, їх представників та незалежних 
членів у кількості не менше п'яти осіб строком на 3 роки. 

Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління 
Банку, а також бути працівниками Банку. 

 Спостережна Рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з 
незалежних членів. 

Діяльністю Спостережної Ради Банку керує Голова Спостережної Ради. 
Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради Банку 

неодноразово. 
Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання 

Спостережної Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, 
передбачені Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку. 

Член Спостережної Ради Банку здійснює свої повноваження на підставі 
цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Банком. Від імені 
Банку такий договір (контракт) підписує Голова Правління або особа, 
уповноважена на те Загальними зборами акціонерів. 

До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні 
функції: 
1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів 
діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку; 
2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу 
внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; 
3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, 
процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; 
4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та 
контролю за її ефективністю; 
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5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 
6) затвердження плану відновлення діяльності Банку; 
7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 
8) визначення кредитної політики Банку; 
9) визначення та затвердження організаційної структури Банку, у тому числі 
підрозділу внутрішнього аудиту; 

10) затвердження в межах своєї компетенції положень, що регламентують 
діяльність структурних підрозділів Банку; 

11) скликання Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного 
Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 
Загальних зборів; 

12) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних 
(відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним 
законодавством), повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Банку відповідно до законодавства; 

13) прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком 
акцій, про розміщення цінних паперів (крім акцій),  про залучення 
андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних 
паперів,  

14) прийняття рішення про викуп розміщених цінних паперів (крім акцій) та 
виконання інших дій (прийняття рішень), пов’язаних з реалізацією зазначених 
рішень; 

15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;  

16) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх 
реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку (у тому 
числі філій, представництв), затвердження їх статутів і положень;  

17) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним 
законодавством;  

18) прийняття рішення щодо покриття збитків; 

19) обрання та припинення повноважень (призначення і звільнення) Голови і 
членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;  

20) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що 
укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу 
внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі 
заохочувальних та компенсаційних виплат;  
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21) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій 
щодо її вдосконалення; 

22) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів 
Правління Банку. 

23) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена 
Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;  

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

25) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановленних чинним 
законодавством; 

26) обрання (визначення) аудиторської фірми для проведення зовнішнього 
аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення 
розміру оплати послуг;  

27) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій 
Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього; 

28) 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; 

29) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і 
контроль за його діяльністю, керування діяльністю підрозділу внутрішнього 
аудиту Банку, прийняття звітів цього підрозділу, його висновків та пропозицій 
за результатами перевірок діяльності Банку; вивчення вказаних документів та 
надання Правлінню Банку відповідних рекомендацій. 

30) затвердження штатного розпису Банку; 

31) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного чинним законодавством;  

32) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені 
про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, 
відповідно до чинного закононодавства;  

33) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції 
акціонерам про придбання належних їм акцій; 

34) вирішення питань, про заснування інших юридичних осіб, створення 
неприбуткових спілок чи асоціацій, а також про участь Банка у промислово-



   16 
 
 

фінансових групах, інших групах та інших об'єднаннях, якщо це не суперечить  
чинному законодавству.  

35) вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради чинним 
законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Банку; 

36) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до 
законодавства;  

37) визначення ймовірності визнання Банка неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акцій;  

38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банка та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг;  

39) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової 
установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення 
розміру оплати послуг;  

40) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної 
інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства. 

Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними 
зборами акціонерів Банку. 

Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради 
Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, 
за винятком випадків, які встановлюються Статутом Банку. 

Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини її складу. Спостережна Рада Банку приймає рішення на своїх 
засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів 
Спостережної Ради Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу 
має Голова Спостережної Ради Банку.  

Рішення прийняті на засіданнях Спостережної Ради Банку є 
обов'язковими для Правління Банку.  

На вимогу Спостережної Ради Банку в її засіданні беруть участь члени 
Правління Банку. 

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови 
Спостережної Ради Банку або на вимогу члена Спостережної Ради.  

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Правління 
Банку чи його члена.  
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Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не 
рідше одного разу на квартал. 

Спостережна Рада Банку діє на підставі Положення, що затверджується 
Загальними зборами акціонерів Банку. 

Спостережна Рада Банку несе відповідальність за свої дії та рішення 
перед акціонерами Банку. 

Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради  
Банку доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством. 
Будь-який член Спостережної Ради Банку за умов письмового погодження з 
Головою Спостережної Ради Банку та повідомлення Правління Банку не 
пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, 
передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Банку за його 
місцезнаходженням у робочий час. 

9.4 Правління Банку є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне 
управління.  

До компетенції Правління Банку належать такі функції: 
1) забезпечення підготовки для затвердження Спостережною Радою Банку 

проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 
3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 
4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої 

Спостережною Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, 
оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 

5) формування визначеної Спостережною Радою Банку організаційної 
структури Банку; 

6) розроблення Положень, що регламентують діяльність структурних і 
відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку; 

7) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що 
застосовуються для зберігання активів клієнтів; 

8) інформування Спостережної Ради Банку про показники діяльності Банку, 
виявлені порушення законодавства, внутрішніх Положень Банку та про будь-
яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, 
про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; 

9) управління поточною діяльністю Банку, а саме: організація кредитування і 
залучення коштів, здійснення розрахунків, забезпечення грошового  обігу, 
касового обслуговування, збереження засобів і цінностей, обліку та звітності, 
внутрішньобанківського контролю, роботи з цінними паперами, забезпечення 
інтересів акціонерів і клієнтів, а також з інших питань організації банківського 
обслуговування та господарської діяльності Банку; 
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10) затвердження внутрішніх Положень Банку, крім Положень, затвердження 
яких віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради Банку; 

11) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю 
Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 
акціонерів та Спостережної Ради Банку. 

Правління Банку обирається (призначається) Спостережною Радою Банку 
на невизначений термін у кількості не менше 3 осіб. 

Правління Банку очолює Голова Правління, який керує роботою 
Правління Банку та має право представляти Банк без доручення (довіреності), 
вчиняє будь-які правочини від імені Банку (у випадках передбачених Статутом, 
за умов обов’язкового попереднього їх затвердження Загальними зборами 
акціонерів або Спостережною Радою Банку), видає доручення на вчинення 
певних дій в інтересах Банку іншим особам, видає накази розпорядження, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. 

Правління Банку скликається за ініціативою Голови Правління Банку, 
його заступника, члена Правління, а також за ініціативою Загальних зборів 
акціонерів або Спостережної Ради Банку. Правління Банку повинно скликається 
по мірі необхідності. 

Правління Банку приймає рішення на своїх засіданнях. Правління 
повноважне вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні 
приймають участь більше половини членів Правління. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Правління 
Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу має Голова 
Правління Банку. При незгоді з прийнятим рішенням, члени Правління Банку 
мають право повідомити свою думку Спостережній Раді Банку. 

Заступники Голови Правління Банку входять до складу Правління Банку 
за посадою. 

Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за діяльність 
Банку. 

Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях 
Спостережної Ради Банку з правом дорадчого голосу. Голова Правління не може 
очолювати структурні підрозділи Банку. 

У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку, підзвітне 
Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді Банку, та організує виконання 
їх рішень. 

Правління діє на підставі положення, що затверджується Спостережною 
Радою Банку. 

Повноваження Голови та члена Правління припиняються за рішенням 
Спостережної ради, а також (без рішення Спостережної ради) з підстав, які 
передбачені чинним законодавством для припинення повноважень членів 
Правління. 

9.5 Склад органів управління Банку, їх компетенція, порядок утворення, 
обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок 
зміни складу органів управління Банку та їх компетенції визначається діючим 
законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Банку.  
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10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКУ 

 
10.1. Контроль за діяльністю Банку здійснює Національний банк України. 

Перевірку діяльності Банку здійснюють державні органи в межах їх компетенції 
і у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

10.2. Внутрішній та зовнішній аудит Банку здійснюється у відповідності з 
чинним законодавством. 

10.3. Діяльність Банку підлягає перевірці незалежними аудиторськими 
організаціями, уповноваженими відповідно до законодавства України, а також 
підрозділом внутрішнього аудиту Банку. Підрозділ внутрішнього аудиту банку 
створюється з метою перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи 
внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов’язків 
співробітниками Банку. 

Фінансова звітність, яка надається до Національного банку України, 
щорічно перевіряється аудитором, який має сертифікат, виданий згідно діючого 
законодавства, на аудиторську перевірку банківських установ. 

10.4. Банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який 
є складовою системи внутрішнього контролю. Підрозділ внутрішнього аудиту 
підпорядковується Спостережній Раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі 
положення, затвердженого Спостережною Радою Банку. 

10.5. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції: 
1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління 

ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком 
операцій, і внутрішнього контролю Банку; 

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

3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками банку 
вимог законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених 
Спостережною Радою Банку банку; 

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

5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності; 

6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку; 
7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання 

професійних обов'язків працівниками Банку; 
8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими 

особами банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку; 
9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам 

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

10) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку. 
10.6. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності 

Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та 
фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг). 



   20 
 
 

10.7. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених 
перевірок готує та подає Спостережній Раді Банку звіти і пропозиції щодо 
усунення виявлених порушень. 

10.8. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту 
приймає Спостережна Рада Банку. Рішення про звільнення керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку 
погоджується з Національним банком України. 

10.9. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати 
позачергового скликання засідання Спостережної Ради Банку. 

10.10. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання 
своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, 
інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи 
всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та 
афілійованих компаній Банку, право на доступ до системи автоматизації 
банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і 
працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її 
результатами. 
 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БАНКУ 
 

11.1.  Трудовий колектив Банку становлять всі громадяни, які беруть 
участь у його діяльності на підставі трудового договору, що регулює трудові 
відносини працівника з Банком. 

11.2. Правління Банку самостійно встановлює порядок і розмір оплати 
праці працівників. Інші питання трудових взаємовідносин регулюються на 
підставі чинного законодавства України, трудового договору. 

11.3. Банк гарантує мінімальну заробітну плату та відпустку, встановлену 
згідно з чинним законодавством України. 

11.4. Банк має право самостійно встановлювати для своїх працівників 
додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також 
заохочувати своїх працівників. 

 
12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ БАНКУ 

 
     12.1.  Банк організовує  бухгалтерський   облік   відповідно   до 
внутрішньої  облікової  політики,  розробленої на підставі правил, встановлених 
Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів   
бухгалтерського   обліку   та  положень  (стандартів) України. 

Бухгалтерський облік має  забезпечувати  своєчасне  та  повне 
відображення  всіх  банківських  операцій  та надання користувачам достовірної 
інформації про стан активів і зобов'язань,  результати фінансової діяльності та 
їх зміни. 
 12.2. Результати діяльності Банку відображуються у щомісячних, 
щоквартальних та річних балансах, звіті про прибутки та збитки, а також у 
річному звіті, які подаються до Національного банку України за встановленими 
обсягами і формами. Бухгалтерський облік Банку здійснюється на базі 
комплексної автоматизації та комп'ютеризації. 
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12.3.  Банк публікує квартальну та річну фінансову звітність в порядку та 
строки, встановлені чинним законодавством. 

12.4.  Звітний рік Банку починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. 
 

13. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 
 

13.1. Банк дотримується вимог Закону України “Про банки і банківську 
діяльність”, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України та 
Національного банку України відносно переліку інформації, що становить 
банківську таємницю, порядку її збереження та розкриття. 

13.2. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта Банку, яка 
стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним 
чи третім особам при наданні послуг Банку і розголошення якої може завдати 
матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. 

 
14. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 

 
14.1. Прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту 

Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. 
Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з відповідного питання акцій. 

14.2 Реєстрація змін до Статуту Банку відбувається в порядку, 
передбаченому діючим законодавством, з урахуванням вимог, встановлених 
Національним банком України. 

 
15. РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ 

 
15.1. Банк може бути реорганізований за рішенням Загальних зборів 

акціонерів. 
15.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, 

поділу, виділення, перетворення.  
15.3. У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких 

правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення 
юридичної особи. 

15.4. Під час проведення реорганізації Банку шляхом перетворення 
кредитори не мають права вимагати від Банку припинення чи дострокового 
виконання зобов'язання. 

15.5. Реорганізація за рішенням Загальних зборів акціонерів здійснюється 
згідно із законодавством України про господарські товариства за умови надання 
попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію Банку та 
затвердження Національним банком України плану реорганізації Банку.  

15.6. У разі здійснення реорганізації Банку за рішенням Загальних зборів 
акціонерів шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.  

15.7. Національний банк України визначає перелік документів, які 
подаються для отримання дозволу на реорганізацію та затвердження плану 
реорганізації Банку.  
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15.8. Національний банк України не дає дозволу на реорганізацію Банку у 
разі, якщо є достатні підстави вважати, що реорганізація загрожує інтересам 
вкладників та інших кредиторів і Банк, створений у результаті реорганізації 
та/або Банк, який не припиняється як юридична особа у результаті приєднання 
до нього або виділу з нього, не будуть відповідати вимогам щодо економічних 
нормативів їх діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування їх діяльності.  

15.9. Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє у 
реорганізації Банку протягом одного місяця з моменту отримання заяви Банку 
на реорганізацію 

15.10. Рішення про реорганізацію Банку, крім перетворення, має містити 
інформацію про:  
1) угоду про реорганізацію у разі злиття або приєднання;  
2) призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації;  
3) призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення 
інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку 
банку (банків);  
4) призначення аудиторської фірми;  
5) строки проведення реорганізації;  
6) склад Правління Банку після реорганізації.  

15.11. Реорганізація розпочинається після затвердження Національним 
банком України плану реорганізації, який крім інших необхідних заходів 
повинен передбачати подання Національному банку України відповідних 
документів, необхідних для погодження статуту нового банку або для 
погодження змін до статуту існуючого Банку. 

 
 

16. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ 
 

16.1. Банк може бути ліквідований: 
1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку; 
2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з 
власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. 
16.2. Ліквідація Банку з ініціативи акціонерів Банку здійснюється в порядку, 
передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо 
Національний банк України після отримання рішення Загальних зборів 
акціонерів Банку про ліквідацію Банку не виявив ознак, за якими Банк може 
бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного. 
16.3. Процедура ліквідації Банку за рішенням Загальних зборів акціонерів може 
бути розпочата після надання на це згоди Національним банком України та за 
умови відкликання банківської ліцензії. 
16.4. Якщо Банк ліквідується за ініціативою акціонерів Банку і його віднесено 
Національним банком України до категорії проблемних або 
неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб вживає щодо Банку заходи, передбачені Законами України “Про 
банки і банківську діяльність” та “Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб”. 
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