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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. GENERAL PROVISIONS 

  

1.1. Це Положення визначає порядок створення, 

склад, повноваження, організацію 

діяльності та припинення діяльності, а 

також права, обов’язки та відповідальність 

Спостережної Ради (надалі – Спостережна 

Рада) Публічного акціонерного товариства 

«Універсал Банк» (надалі – Банк). 

1.1. This Regulation describes the procedure for 

the formation, composition, powers, operation 

organization and closure, as well as rights, 

duties, and responsibilities of the Supervisory 

Board (hereinafter referred to as the 

Supervisory Board) of Public Joint-Stock 

Company “Universal Bank” (hereinafter 

referred to as the Bank). 

1.2. Спостережна Рада діє відповідно до 

Положення про Спостережну Раду (надалі – 

Положення), Статуту Банку, рішень 

Загальних зборів акціонерів Банку (надалі – 

Загальні Збори), Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», Закону 

України «Про акціонерні товариства», 

нормативно-правових актів Національного 

Банку України та чинного законодавства 

України. 

1.2. The Supervisory Board shall operate under this 

Regulation of the Supervisory Board 

(hereinafter refered to as the Regulation), 

Charter of the Bank, decisions of the General 

Shareholders Meeting, Law of Ukraine “On 

Banks and Banking,” Law of Ukraine “On 

Joint-Stock Companies,”, legislative and 

regulatory acts of the National Bank of 

Ukraine and applicable legislation of Ukraine. 

1.3. Спостережна Рада є органом, що здійснює 

контроль за діяльністю Правління, захист 

прав вкладників, інших кредиторів, захист 

прав Акціонерів Банку. 

1.3. The Supervisory Board is a body executing 

control over the activity of the Management 

Board, protection the rights of the depositors, 

other creditors, protection the rights of the 

Bank’s Shareholders. 

  

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД 

СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ 

2. FORMATION AND COMPOSITION OF 

THE SUPERVISORY BOARD 

2.1. Члени Спостережної Ради обираються з 

числа фізичних осіб, які мають повну 

цивільну дієздатність. Члени Спостережної 

Ради обираються за рішенням Загальних 

Зборів Банку на строк до наступних річних 

Загальних Зборів Акціонерів, з числа 

Акціонерів або їх представників та 

незалежних членів. Кількісний склад 

Спостережної Ради встановлюється 

Статутом Банку. 

2.1. Members  of  the  Supervisory  Board  shall  be 

elected  from  individuals  with  a  full  civil 

capacity Members  of  the  Supervisory  Board  

shall  be elected by the decision of the General 

Shareholders  Meeting  of  the  Bank  for  the 

term to the next Annual General Shareholders 

Meeting  from among the Shareholders or their 

representatives and independent members . 

The total number of Supervisory  Board  

members  shall  be deteminied  by   the Charter 

of the Bank.. 

2.2. Обрання членів Спостережної Ради 

здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування, про що 

Загальні Збори приймають відповідне 

рішення. Одна й та сама особа може 

обиратися до складу Спостережної Ради  

необмежену кількість разів.  

2.2. Members of the Supervisory Board may only 

be elected by cumulative voting, and the 

General Shareholders Meeting shall make an 

appropriate decision to that effect. One and the 

same person may be elected to the Supervisory 

Board unlimited times.  

2.3. Повноваження члена Спостережної Ради 

дійсні з моменту його обрання Загальними 

Зборами Акціонерів. 

2.3. Powers  of  a  member  of  the  Supervisory 

Board  shall  be  valid  from  the  moment of 

its election by the General Shareholders’ 

Meeting. 

2.4. Від імені Банку договір з членами 

Спостережної Ради підписує особа, 

уповноважена на те Загальними Зборами, 

2.4. On behalf of the Bank, an agreement  with a 

member of the Supervisory Board shall be 

signed by a person authorized by the General 
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на умовах, затверджених рішенням 

Загальних Зборів. 

Shareholders’ Meeting based on terms 

approved by the General Shareholders’ 

Meeting. 

2.5. Дія договору з членом Спостережної Ради 

припиняється у разі припинення його 

повноважень. 

2.5. The agreeemnt with a Supervisory Board 

member shall be deemed terminated once 

his/her powers are terminated. 

2.6. Загальні Збори можуть прийняти рішення 

про дострокове припинення повноважень 

членів Спостережної Ради та одночасне 

обрання нових членів. Рішення Зборів про 

дострокове припинення повноважень може 

прийматися тільки стосовно всіх членів 

Спостережної Ради. 

2.6. The General Shareholders’ Meeting may 

decide to early terminate the powers of 

members of the Supervisory Board and elect 

new members at the same time. A decision of 

the General Shareholders’ Meeting on early 

termination of the powers of members of the 

Supervisory Board shall be made only 

concerning all members of the Supervisory 

Board. 

2.7. Без рішення Загальних Зборів 

повноваження члена Спостережної Ради 

припиняються: 

2.7. Without the decision of the General 

Shareholders Meeting, the powers of a 

Supervisory Board member may be terminated 

in the following cases:  

2.7.1. за його бажанням за умови одночасного 

письмового повідомлення про це Банк за 

два тижні; 

2.7.1. as requested by such member, provided that 

the Bank is notified in writing two weeks in 

advance; 

2.7.2. в разі неможливості виконання обов’язків 

члена Спостережної Ради за станом 

здоров’я; 

2.7.2. if the Supervisory Board member is unable to 

perform his/her duties to health problems; 

2.7.3. в разі набрання законної сили вироком чи 

рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість 

виконання обов’язків члена Спостережної 

Ради; 

2.7.3. enactment of a court judgment or decision 

sentencing this member of the Supervisory 

Board and making it impossible for him/her to 

perform his/her duties;  

2.7.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, 

обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим. 

2.7.4. if the member of the Supervisory Board dies, 

is recognized disabled, partially disabled, or 

missing 

2.8. Члени Спостережної Ради не можуть 

входити до складу Правління, а також 

обіймати інші посади в Банку на умовах 

трудового договору  

          Не можуть бути членами Спостережної 

Ради особи, які займали посади Голови 

Національного банку України, заступників 

Голови Національного банку України, 

керівників структурних підрозділів, які за 

посадою входили до складу Правління 

Національного банку України, та членів 

Ради Національного банку України, якщо з 

дня припинення їх повноважень не минув 

один рік. 

2.8. Members of the Supervisory Board may not at 

the same time be members of the Management 

Board,as well as hold other positions in the 

Bank under the terms of the labor agreement . 

         The persons who held the post of Chairman of 

the National Bank of Ukraine, Deputy 

Chairman of the National Bank of Ukraine, 

Heads of Departments, who were Members of 

Management Board of National Bank of 

Ukraine and Members of Supervisory Board 

the National Bank of Ukraine can not be 

members of the Supervisory Board, if one year 

after resignation from the mentioned positions 

at the National Bank of Uktraine did not 

expire. 

2.9. Спостережну Раду очолює Голова 

Спостережної Ради. Голова Спостережної 

Ради обирається членами Спостережної 

2.9. The Supervisory Board shall be headed by the 

Chairman of the Supervisory Board. The 

Chairman of the Supervisory Board shall be 
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Ради з їх числа простою більшістю голосів 

від кількісного складу Спостережної Ради 

elected by the members of the Supervisory 

Board from among of the later by simple 

majority of votes of the quantitative 

representation of the Supervisory Board.  

2.10. Голова Спостережної Ради може мати 

Заступника, який обирається з членів 

Спостережної Ради за рішенням 

Спостережної Ради, прийнятим простою 

більшістю голосів членів Спостережної 

Ради, які беруть участь у засіданні та мають 

право голосу. У разі неможливості 

виконання Головою Спостережної Ради 

своїх повноважень, повноваження Голови 

здійснює Заступник Голови Спостережної 

Ради. 

2.10. The Chairman of the Supervisory Board may 

have a deputy elected from among Supervisory 

Board members, subject to the decision of the 

Supervisory Board passed by simple majority 

of its members, participating in the meeting 

and entitled to vote. If the Supervisory Board 

Chairman is unable to perform his/her duties, 

these duties shall be performed by the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

2.11. Голова Спостережної Ради організовує її 

роботу, скликає засідання Спостережної 

Ради та головує на них, відкриває Загальні 

Збори, організовує обрання Секретаря 

Загальних Зборів, здійснює інші 

повноваження, передбачені Статутом та 

цим Положенням. 

2.11. The Chairman of the Supervisory Board shall 

organize operation of the Supervisory Board, 

call Supervisory Board meetings, presiding at 

them, opens the General Shareholders’ 

Meeting, and arranges for the election of the 

General Shareholders’ Meeting Secretary, 

performs other powers stipulated by the 

Charter and this Regulation. 

2.12. Для забезпечення поточної діяльності 

Спостережної Ради складається кошторис 

витрат на утримання Спостережної Ради, 

який включається до річного бюджету 

Банку і затверджується рішенням 

Спостережної Ради. 

2.12. A cost estimate of exenses to ensure day-to-

day operation of the Supervisory Board shall 

be prepared. This cost estimate shall be 

included in the Bank’s annual budget and 

approved by the Supervisory Board. 

  

3. ПОВНОВАЖЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ 

РАДИ 

3. POWERS OF THE SUPERVISORY BOARD 

3.1. Спостережна Рада діє у відповідності до 

Статуту Банку та цього Положення, 

контролює фінансову та комерційну 

діяльність Банку, дотримання Правлінням 

та підрозділами Банку Статуту та будь-яких 

інших внутрішніх документів Банку. 

3.1. The Supervisory Board shall operate in line 

with the Charter of the Bank and this 

Regulation, controlling financial and business 

operations of the Bank and observance by the 

Management Board and units of the Bank of 

the Charter and other internal regulations of 

the Bank.  

3.2. Спостережна Рада має право перевірки 

бухгалтерських даних та виконання будь-

яких управлінських функцій Банку, 

документів та звітів Банку з питань 

управління, ведення документації щодо 

діяльності Банку. Спостережна Рада 

перевіряє щорічні фінансові звіти, 

включаючи пропозиції щодо розподілу 

прибутку та щорічний звіт Правління, та 

подає свої пропозиції щодо цього на 

розгляд Загальних Зборів акціонерів. 

3.2. The Supervisory Board shall have the right to 

check the Bank’s accounting and performance 

of any managerial functions therein, 

management documents and reports of the 

Bank. The Supervisory Board shall check 

annual financial statements of the Bank, 

including profit distribution proposals and the 

annual report of the Management Board, 

putting forward its proposals thereon to the 

General Shareholders Meeting for 

consideration. 

3.3. Статутом Банку або за рішенням Загальних 

Зборів акціонерів Банку на Спостережну 

Раду може бути покладено виконання 

3.3. The Charter of the Bank or the General 

Shareholders Meeting may assign certain 

functions to the Supervisory Board (except for 
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окремих функцій (крім питань, що 

віднесені до виключної компетенції 

Загальних Зборів Банку). 

issues that are prerogatives of the General 

Shareholders Meeting). 

3.4. Спостережна Рада має право вносити 

пропозиції стосовно змін та доповнень до 

Статуту Банку з наступним їх 

затвердженням на Загальних Зборах 

акціонерів. 

3.4. The Supervisory Board shall be entitled to 

propose amendments or supplements to the 

Charter of the Bank, suibject to subsequent 

approval of the General Shareholders Meeting. 

3.5. Спостережна Рада розглядає інші питання, 

винесені на її розгляд Головою та її 

членами та Правлінням Банку. 

3.5. The Supervisory Board shall consider other 

issues put forth for consideration by the 

Chairman or members of the Supervisory 

Board and Management Board of the Bank. 

3.6. Спостережна Рада може обмежити окремі 

повноваження Правління або обумовити 

прийняття Правлінням окремих рішень за 

наявністю попередньої згоди Спостережної 

Ради. Зокрема, Спостережна Рада вправі 

встановити обмеження (ліміти), в межах 

яких дозволяє Правлінню самостійно 

укладати кредитні договори або інші 

правочини від імені Банку. 

3.6. The Supervisory Board may restrict certain 

powers of the Management Board or require 

that the Management Board pass specific 

decisions having pror consent of the 

Supervisory Board. In particular, the 

Supervisory Board shall have the right 

establish restrictions (limits) within which it 

allows the Management Board to act on its 

own discretion making loan agreements or 

other deeds on behalf of the Bank. 

3.7. Перелік обмежень повноважень Правління і 

питань, щодо яких необхідна попередня 

згода Спостережної Ради, затверджується 

на засіданні Спостережної Ради, 

оформляється протоколом і доводиться до 

відома членів Правління Банку як 

документ, обов’язковий до виконання. 

3.7. The list of restricted powers of the 

Management Board and issues requiring prior 

consent of the Supervisory Board shall be 

approved at a Supervisory Board meeting, 

reflected in the meeting minutes and brought 

to notice of Management Board members as a 

mandatory document. 

3.8. Дозволи та погодження, які Спостережна 

Рада надає Правлінню Банку на вчинення 

певних юридичних дій від імені Банку на 

підставі пунктів 3.7 та 3.8 цього 

Положення, оформляються протоколами і 

доводяться до відома членів Правління 

Банку. 

3.8 Any permits and approvals granted by the 

Supervisory Board to the Management Board 

for specifc legal actions on behalf of the Bank 

on the basis of clauses 3.7 and 3.8 hereof shall 

be formalized and brought to notice of the 

Management Board members. 

3.9. Функціональні обов’язки членів 

Спостережної Ради визначаються і 

розподіляються відповідно до рішень 

Спостережної Ради. 

3.9. The functional duties of Supervisory Board 

members shall be defined and assigned in 

accordance with decisions of the Supervisory 

Board. 

3.10. Голова Спостережної Ради має наступні 

повноваження: 

3.10. The Chairman of the Supervisory Board shall 

have the following powers: 

1) керує роботою Спостережної Ради;  1) managing the Supervisory Board; 

2) підписує трудовий договір з Головою 

та членами Правління Банку; таке 

повноваження може бути делеговано 

Головою Спостережної Ради іншому 

члену Спостережної Ради. 

2) signing the employment agreement with 

the Chairman of the Management Board 

and members of the Management Board. 

The Supervisory Board Chairman may 

delegate this authority to another 

Supervisory Board member; 

3) головує на засіданнях Спостережної 3) presiding at Supervisory Board meetings 
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Ради та підписує протоколи засідань; and signing the meeting minutes; 

4) здійснює інші функції, необхідні для 

організації діяльності Спостережної 

Ради в межах її повноважень. 

4) other functions required to arrange 

operations of the Supervisory Board 

within the scope of its powers.  

  

4. КОМІТЕТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ. 

КОРПОРАТИВНІЙ СЕКРЕТАР 

4. COMMITTEES OF THE SUPERVISORY 

BOARD. CORPORATE SECRETARY 

4.1. Спостережна Рада може утворювати 

постійні чи тимчасові комітети з числа її 

членів для вивчення і підготовки питань, 

що належать до компетенції Спостережної 

Ради. У Банку обов'язково утворюються 

комітет з питань аудиту, комітет з питань 

визначення винагороди посадовим особам 

Банку (далі - комітет з винагород) і комітет 

з питань призначень, які складаться 

виключно або переважно із незалежних 

членів Спостережної Ради, і очолюються 

ними. При цьому комітет з винагород та 

комітет з питань призначень можуть бути 

об'єднані.  

4.1. The Supervisory Board shall have the right to 

create permanent or provisional committee 

from its members for studying and preparing 

issues falling within its purview. The Bank 

shall form the Audit Committee, Committee 

for the Bank’s Executives Renumeration 

(hereinafter – Renumeration Committee) and 

Committee for Appointments consisiting 

exclusively or mainly from the independent 

members of the Supervisory Board and headed 

by Independent Members. The Renumeration 

Committee and Committee for Appointments 

can be united in one Committee. 

4.2. Рішення про утворення комітету та про 

перелік питань, які передаються йому для 

вивчення і підготовки, приймаються 

простою більшістю голосів членів 

Спостережної Ради, які беруть участь у 

засіданні та мають право голосу. 

4.2. Decisions on the creating a committee and the 

list of issues to be referred to it for study and 

preparation shall be passed by simple majority 

of its members participated in the meeting and 

entitled to vote. 

4.3. Функції та повноваження постійних та 

тимчасових комітетів, їх структура, а також 

інші питання, пов’язані з діяльністю 

комітетів, визначаються Спостережною 

Радою при прийнятті рішення про 

створення відповідного комітету і 

закріплюються у положенні про 

відповідний комітет у вигляді додатку до 

протоколу засідання Спостережної Ради, на 

якому ухвалено рішення про створення 

комітету. Спостережна Рада приймає 

рішення з питань, що належать до 

компетенції комітету з питань аудиту і 

комітету з винагород, виключно на підставі 

і в межах пропозицій відповідного 

комітету. Якщо Спостережна Рада 

відхилила пропозицію комітету, вона 

зазначає мотиви свого рішення і передає 

його комітету для повторного розгляду. 

4.3. The functions and powers of permanent and 

provisional committees, their structure, as well 

as other issues related to operation of such 

committees shall be determined by the 

Supervisory Board at the time of making 

decisiosn infavor of creating committees and 

shall be reflected in the regulation of the 

appropriate committee as an annex to the 

minutes of the Supervisory Board meeting that 

make the committee creation decision. 

Supervirory Board shall take decisions on 

questions which belong to the competence of 

the Audit Committee  and Renumeration 

Committee exclusively based on and within 

the propositions of the relevant Committee. If 

the Supervirosy Board rejected the proposition 

of the Commiitte, it shall motivate its decision 

and passes it to the Committee for repetitive 

consideration. 

4.4. За результатами розгляду комітетом 

Спостережної Ради певних питань 

оформлюється письмовий висновок, який 

підписується всіма членами комітету і 

надається Голові Спостережної Ради. 

Висновок комітету носить рекомендаційний 

характер. 

4.4. After a committee created by the Supervisory 

Board considers some issues, committee 

opinion shall be prepared in writing, signed by 

all committee members, and forwarded to the 

Supervisory Board Chairman. Such opinions 

shall be deemed recommendatory. 
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4.5. Спостережна Рада за пропозицією Голови 

Спостережної Ради має право обрати 

Корпоративного Секретаря. Корпоративний 

Секретар є особою, яка відповідає за 

взаємодію Банку з акціонерами. 

4.5. On the initiative of its Chairman, the 

Supervisory Board shall have the right to elect 

a Corporate Secretary, an official responsible 

for the Bank’s relations with its shareholders. 

4.6. Корпоративний Секретар обирається на 

строк, визначений законом, або рішенням 

Спостережної Ради. Одна й та сама особа 

може обиратися Корпоративним секретарем 

необмежену кількість разів. 

4.6. The Corporate Secretary shall be elected for 

the term specified by the law or decision of the 

Supervisory Board. The same person may be 

elected Corporate Secretary as many times as 

may be necessary. 

4.7. Корпоративним Секретарем може бути 

особа, яка має достатню для виконання 

обов’язків кваліфікацію та бездоганну 

репутацію. 

4.7. The Corporate Secretary shall be a person with 

qualifications sufficient for the Corporate 

Secretary’s duties and impeccable reputation. 

4.8. Корпоративний Секретар є незалежним, не 

входить до складу Правління Банку та 

Спостережної Ради. 

4.8. The Corporate Secretary shall be independent, 

and not be a member of the Management 

Board and Supervisory Board. 

4.9. Обраним вважається кандидат, за якого 

подано більше половини голосів членів 

Спостережної Ради, які беруть участь у 

засіданні та мають право голосу. 

4.9. Elected shall be the candidate supported by 

votes of more than half of the Supervisory 

Board members participated in the meeting 

and entitled to vote. 

4.10. З Корпоративним Секретарем укладається 

договір, в якому передбачаються права, 

обов’язки, відповідальність, умови та 

порядок оплати праці, підстави 

дострокового припинення повноважень. 

Умови договору визначаються 

Спостережною Радою та підписується 

Головою Спостережної Ради. 

4.10. An agreement shall be made with the 

Corporate Secretary, describing his/her rights, 

obligations, labor remuneration conditions and 

procedure, and reasons for early termination of 

his/her powers. The terms and conditions of 

the agreement shall be determined by the 

Supervisory Board and signed by the 

Supervisory Board Chairman. 

4.11. Повноваження Корпоративного Секретаря 

припиняються достроково: 

4.11. The Corporate Secretary’s powers may be 

terminated earlier in the following cases: 

1) за згодою сторін; 1) on mutual consent of the parties; 

2) у разі невиконання або неналежного 

виконання Корпоративним 

секретарем покладених на нього 

обов’язків; 

2) the Corporate Secretary’s failure to 

perform or improper performance of 

his/her duties;  

3) в інших випадках, передбачених 

чинним законодавством України, 

Статутом Банку, цим Положенням та 

укладеним договором. 

3) in other cases provided by applicable 

legislation of Ukraine, the Bank’s 

Charter, this Regulation, and the 

agreement with him/her. 

4.12. Корпоративний Секретар здійснює наступні 

функції: 

4.12. The Corporate Secretary shall perform the 

following functions: 

1) за дорученням Голови Спостережної 

Ради повідомляє всіх членів 

Спостережної Ради про проведення 

засідань Спостережної Ради; 

1) on instruction of the Supervisory Board 

Chairman, to notify all Supervisory 

Board members of a coming Supervisory 

Board meeting; 

2) забезпечує Голову та членів 

Спостережної Ради необхідною 

інформацією та документацією; 

2) to provide the Supervisory Board 

Chairman and members with necessary 

information and documentation; 
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3) на вимогу посадових осіб органів 

Банку та акціонерів Банку, видає 

належним чином засвідчені копії 

документів; 

3) on request of the Bank’s officials and 

shareholders, to issue document copies 

duly certified;  

4) веде протоколи засідань 

Спостережної Ради; 

5)      вчасно надає необхідну та належним 

чином погоджену запитувану 

інформацію 

4) to keep the minutes of Supervisory 

Board meetings; 

5)      to timely provide the necessary and dully 

approved required information. 

  

5. ПОРЯДОК РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ 

РАДИ 

5. OPERATION PROCEDURE OF THE 

SUPERVISORY BOARD 

5.1. Спостережна Рада здійснює свою 

діяльність шляхом проведення засідань 

Спостережної Ради (надалі – Засідання). 

5.1. The Supervisory Board shall operate through 

meetings that it holds (hereinafter, the 

Meetings). 

5.2. Засідання скликаються за ініціативою 

Голови Спостережної Ради або на вимогу 

члена Спостережної Ради у будь-який час, 

коли необхідно виконувати діяльність та 

реалізовувати повноваження Спостережної 

Ради. Засідання Спостережної Ради також 

скликаються на вимогу Правління Банку чи 

його члена, інших осіб, визначених 

Статутом Банку, які беруть участь у 

засіданні Спостережної Ради. Засідання 

Спостережної Ради скликаються в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал.  

         У засіданні Спостережної Ради на її 

запрошення з правом дорадчого голосу 

можуть брати участь представники 

профспілкового або іншого 

уповноваженого трудовим колективом 

органу, який підписав колективний договір 

від імені трудового колективу. 

5.2. The meetings shall be convened on the 

initiative of the Supervisory Board Chairman 

or on request of a Supervisory Board member 

at any time when the Supervisory Board needs 

to act and exercise its powers. Meetings of the 

Supervisory Board may also be convened on 

request of the Management Board or a member 

thereof, other persons specified in the Bank’s 

Charter, attending the meeting of the 

Supervisory Board. Meetings of the 

Supervisory Board shall be held as necessary, 

but at least once a quarter.  

 

         If invited by the Supervisory Board, its meeting 

may be attended (with a right of advisory vote) 

the representatives of the labour union or 

another body authorized by the labor 

collective, having signed a collective 

agreement on behalf of the labor collective. 

5.3. Додаткові та позачергові засідання 

Спостережної Ради скликаються за 

вимогою будь-якого з її членів за умови 

детального визначення мети такого 

скликання. Голова Спостережної Ради має 

скликати такі додаткові та позачергові 

засідання якомога швидше. Засідання 

Спостережної Ради проводяться за 

місцезнаходженням Банку або в будь-якому 

іншому місці на розсуд Спостережної Ради. 

5.3. Additional and extraordinary meetings of the 

Supervisory Board may be convened on 

request of any Supervisory Board member, 

provided that the prupose of the meeting is set 

out in detal. The Chairman of the Supervisory 

Board shall convene such additional and 

extraordinary meetings as soon as possible. 

Meetings of the Supervisory Board shall be 

held at Bank’s location or at any other venue 

subject to the discretion of the Supervisory 

Board. 

5.4. Будь-яке питання, що потребує вирішення, 

готується заздалегідь та про нього має бути 

повідомлено Спостережній Раді. Усі 

документи, що стосуються прийняття 

рішення Спостережною Радою, мають 

вчасно надаватися кожному члену 

Спостережної Ради щонайменше за три 

5.4. Any issue to be considered shall be prepared in 

advance and communicated to every 

Supervisory Board member. All documents 

required for the Supervisory Board to make a 

decision shall be presented to each Supervisory 

Board member in a timely fashion, at least 
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робочих дні до початку засідання. three business days ahead of the meeting. 

5.5. Про чергове засідання Спостережної Ради 

та його порядок денний Корпоративний 

Секретар повинен ознайомити членів 

Спостережної Ради не пізніше як за п’ять 

робочих днів до запланованої дати 

засідання. 

5.5. The Corporate Secretary shall notify 

Supervisory Board members of the coming 

Supervisory Board meeting and agenda thereof 

at least five business days ahead of the 

scheduled meeting date. 

5.6. Член Спостережної Ради може внести 

пропозиції щодо зміни та доповнення до 

запропонованого порядку денного, але не 

пізніше як за три робочих дні до дати 

засідання, про що він повідомляє 

Корпоративного Секретаря. В такому 

випадку не застосовуються обмеження 

термінів, встановлені пунктом 5.4. 

5.6. Any member of the Supervisory Board may 

propose amendments and supplements to the 

proposed agenda at least three business days 

ahead of the meeting date, notifying the 

Corporate Secretary thereof. In this case, the 

time limitations set in clause 5.4 hereof shall 

not apply. 

5.7. Спостережна Рада повноважна приймати 

рішення, якщо на її засіданні належним 

чином представлені більше половини її 

складу. Рішення Спостережної Ради з усіх 

питань приймаються простою більшістю 

голосів членів Спостережної Ради, які 

беруть участь у засіданні та мають право 

голосу. На засіданні Спостережної Ради 

кожен член Спостережної Ради має при 

голосуванні один голос. 

         Члени Спостережної Ради беруть участь у 

Засіданнях Спостережної Ради тільки 

особисто, передача прав на участь у 

Засіданнях Спостережної Ради його 

членами шляхом видачі довіреностей чи 

іншим способом не допускається. 

5.7. The Supervisory Board shall be authorized to 

make decisions, if more than a half of its 

members are present at the meeting. The 

Supervisory Board shall make decisions on 

any issues by simple majority of its members, 

participating in the meeting and entitled to 

vote. During a meeting of the Supervisory 

Board every member shall have one vote. 

 

         Members of the Supervisory Board shall 

participate in its meetings only personally, 

transfer of rights to participation in meetings 

of the Supervisory Board by issuing powers of 

attorney or otherwise shall be prohibited. 

5.8. У разі прийняття Спостережною Радою 

рішення про надання згоди на вчинення 

Банком правочину, щодо якого є 

заінтересованість (конфлікт інтересів), 

якщо заінтересована у вчиненні правочину 

особа є членом Спостережної Ради, вона не 

бере участі в голосуванні з питання 

вчинення такого правочину.  

5.8. If the Supervisory Board makes a decision to 

give a concent for the Bank to make a deed 

creating a conflict of interests, where a person 

interested in such deed is a member of the 

Supervisory Board, he/she shall not participate 

in voting concerning such deed. 

5.9. Рішення Спостережної Ради мають 

оформлюватися у письмовому вигляді 

шляхом оформлення протоколів. 

5.9. Any decisions of the Supervisory Board shall 

be made in writing and reflected in the 

minutes. 

При цьому рішення Спостережної Ради 

можуть прийматися без особистої 

присутності члена (членів) Спостережної 

Ради на засіданні шляхом заочного 

голосування (дистанційної участі через 

проведення телефонної чи відео 

конференції, або через електронну пошту). 

Член(и) Спостережної Ради, який(і) беруть 

участь у засіданнях Спостережної Ради 

шляхом телефонної чи відео конференції, 

або через електронну пошту, враховується 

The Supervisory Board may pass decisions 

without personal presence of a Supervisory 

Board member(s) by absentee voting (if the 

meeting includes telephone or video 

conferencing, or sending e-mail). The 

Supervisory Board member(s) participating in 

a Supervisory Board meeting by means of 

phone or video conferencing or via e-mail 

shall be counted when establishing the quorum 

as well as their votes at such meetings. 

Decisions made at such Supervisory Board 
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для визначення кворуму та під час 

голосування на такому засіданні. Рішення, 

прийняте на таких засіданнях Спостережної 

Ради (включаючи засідання, на якому 

член(и) Спостережної Ради брали участь у 

засіданні шляхом телефонної чи відео 

конференції, або через електронну пошту) 

оформлюються письмово протоколом 

засідання. 

meetings (including meetings with 

participation of Supervisory Board member(s) 

through telephone or video conferencing or via 

e-mail) shall be made in writing and 

formalized in the minutes. 

Дистанційна форма участі у засіданні та 

прийняття рішень допускається за умови, 

що жоден з членів Спостережної Ради не 

заперечує відносно такої форми прийняття 

рішень, 

The remote participation in meetings and 

decision-making thereat shall be allowed 

provided that no member of the Supervisory 

Board is against such a decision-making form. 

5.10. Засідання Спостережної Ради або розгляд 

окремого питання за її рішенням може 

фіксуватися технічними засобами. 

5.10. Meetings of the Supervisory Board or 

consideration of any issue on its decision may 

be documented by technical means. 

5.11. Протокол засідання Спостережної Ради 

підписується Головою Спостережної Ради. 

5.11. The Supervisory Board minutes shall be signed 

by the Supervisory Board Chairman. 

5.12. Протокол засідання Спостережної Ради має 

бути остаточно оформлений у строк не 

більше 5 (п’яти) робочих днів з дня 

проведення засідання. 

5.12. The Supervisory Board minutes shall be 

completed within 5 (five) business days from 

the meeting day. 

5.13. У протоколі засідання Спостережної Ради 

зазначається: 

5.13. The Supervisory Board minutes shall contain 

the following: 

1) місце, дата і час проведення 

засідання; 

1) meeting venue, date, and time; 

2) особи, які брали участь у засіданні; 2) list of persons participated in the 

meeting; 

3) порядок денний засідання; 3) meeting agenda; 

4) питання, винесені на голосування, та 

підсумки голосування із зазначенням 

прізвищ членів Спостережної Ради, 

які голосували "за", "проти" (або 

утрималися від голосування) з 

кожного питання; 

4) issues put to vote, and voting results 

including the names of Supervisory 

Board members who voted "pro" and 

"con" (or abstained from voting) on each 

issue; 

5) зміст прийнятих рішень. 5) description of the decisions passed. 

5.14. Протоколи засідань Спостережної Ради 

зберігаються протягом всього строку 

діяльності Банку. 

5.14. The Supervisory Board minutes shall be kept 

safe the whole period of the Bank’s activities. 

  

6. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ 

ВИПЛАТИ 

6. FEES AND REIMBURSEMENT 

PAYEMETNS 

6.1. Членам Спостережної Ради, у період 

виконання ними своїх обов’язків, 

компенсуються витрати, пов’язані із 

виконанням функцій члена Спостережної 

Ради та виплачується винагорода. 

6.1. In the period of their incumbency, the 

Supervisory Board members shall be entitled 

to fees and reimbursement for any overheads 

connected with their duties of Supervisory 

Board members. 



 11 

6.2. Розмір винагороди членам Спостережної 

Ради за виконання ними покладених на них 

функцій визначається і затверджується 

Загальними Зборами. 

6.2. The fees to Supervisory Board members for 

the functions they performed shall be 

determined and approved by the General 

Shareholders Meeting. 

6.3. Членам Спостережної Ради компенсуються 

витрати у зв’язку з службовими 

відрядженнями, які включають добові за 

час перебування у відрядженні, вартість 

проїзду до місця призначення і назад та 

витрати по найму житлового приміщення в 

порядку і розмірах, встановлених наказами 

по Банку та чинним законодавством 

України. 

6.3. Supervisory Board members shall be 

reimbursed for any expenses made in 

connection with business trips, including by 

daily allowances for the time on the trip, 

covered cost of the tickets to and from the 

destination point, and covered lodging 

expenses, under the procedure and in the 

amounts established by the Bank’s orders and 

applicable legislation of Ukraine. 

  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ 

СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ 

7. LIABILITY OF SUPERVISORY BOARD 

MEMBERS 

7.1. Голова та члени Спостережної Ради несуть 

персональну відповідальність за 

невиконання рішень Загальних Зборів 

Банку, які не суперечать чинному 

законодавству України та Статуту Банку. 

7.1. The Chairman and members of the 

Supervisory Board shall be held personally 

liable for failure to fulfill any decisions of the 

General Shareholders Meeting unless such 

decisions contradict applicable legislation of 

Ukraine and Charter of the Bank. 

7.2. Голова Спостережної Ради та 

Корпоративний секретар несуть 

персональну відповідальність за 

достовірність відомостей, що внесені до 

протоколу засідань, а також зберігання 

протоколів засідань Спостережної Ради; 

протоколи складаються англійською та 

українською мовами. Будь-яке листування 

від імені Спостережної Ради має вестися 

Головою та має належним чином 

передаватись його наступнику, який буде 

діяти в якості Голови Спостережної Ради. 

7.2. The Supervisory Board Chairman and 

Corporate Secretary shall be held personally 

liable for the accuracy and veracity of data 

entered in meeting minutes, as well as 

safekeeping of Supervisory Board meeting 

minutes; such minutes shall be made in 

English and Ukrainian. Any correspondence 

on behalf of the Supervisory Board shall be 

handled by the Supervisory Board Chairman 

and be due passed to his/her substitute. 

7.3. Члени Спостережної Ради повинні 

забезпечити схоронність та 

нерозголошення  конфіденційної 

інформації та інформації, яка становить 

банківську/службову таємницю; такі 

зобов’язання зберігають свою чинність 

навіть після закінчення періоду їх членства 

у Спостережній Раді. 

7.3. The members of the Supervisory Board shall 

keep confidential any knowledge or 

information than is confidential or the bank / 

official secrets. This obligation shall continue 

even after the expiration of their Supervisory 

Board membership. 

7.4. Члени Спостережної Ради несуть цивільно-

правову відповідальність перед Банком за 

збитки, які завдані Банку їх протиправними 

діями (бездіяльністю). Рішення про 

притягнення до майнової відповідальності 

Голови та членів Спостережної Ради 

приймають Загальні Збори Банку. 

7.4. The Supervisory Board members shall bear 

civil liability to the Bank for any losses caused 

to the bank by their illegal actions (or 

inactivity). Decisions on bringing Supervisory 

Board Chariman and members to financial 

liability shall be a prerogative of the General 

Shareholders Meeting. 

  

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 8. FINAL PROVISIONS 

8.1. Це Положення набуває чинності з дати його 

затвердження Загальними Зборами 

8.1. This Regulation shall come into force and 

effect from the date of its approval by the 
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акціонерів Банку або відповідно до умов 

рішення Загальних зборів акціонерів, яким 

це Положення затверджене. Зміни та 

доповнення до цього Положення 

затверджуються Загальними Зборами. 

General Shareholders Meeting or under the 

conditions of the decision of the General 

Shareholders Meeting that approves this 

Regulation. Amendments and supplements to 

this Regulation shall be subject to approval of 

the General Shareholders Meeting. 

8.2. Внутрішні документи Банку, нормативні 

вимоги яких не відповідають цьому 

Положенню, застосовуються у частині, що 

не суперечить цьому Положенню. 

8.2. Any internal documents of the Bank whose 

regulations are in contradiction with this 

Regulation shall be applied in the part that 

does not contradict this Regulation. 

8.3. Це Положення складене українською та 

англійською мовою у двох примірниках, що 

мають рівну юридичну силу. При 

виникненні спору або розбіжностей у 

тлумаченні та/або структурі тексту 

Положення, українська редакція 

Положення є пріоритетною. 

8.3. This Regulation has been made in the 

Ukrainian and English languages in two 

original copies, each copy of the same legal 

force and effect. If any disputes arise out of or 

discrepancies are found in the interpretation 

and/or structure of the text hereof, the 

Ukrainian version of this Regulation shall 

prevail. 

  

  

  

Голова Загальних Зборів Акціонерів / 

Chairman of the General Shareholders Meeting 

С.А. Стратонов/ 

Sergiy Stratonov 

  

  

  

Секретар Загальних Зборів Акціонерів/ 

Secretary of the General Shareholders Meeting 

С.В. Зарожевський 

Serhiy Zarozhevskiy  

  

 


