
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ 

№ 
п/п 

Необхідні дії Період 
часу 

1. Подання до Національного банку України заяв (спільної заяви) банків про 
реорганізацію з проханням надати дозвіл на реорганізацію. До заяв (спільної 
заяви) додаються обґрунтування та розрахунки щодо майбутнього позитивного 
результату для вкладників та кредиторів після реорганізації. 

 

2. Розгляд Національним банком заяв (спільної заяви) банків про реорганізацію та 
надання дозволу  

30 днів  

3. Затвердження ринкової вартості простих акцій Наглядовою радою (або 
Загальними зборами акціонерів) кожного акціонерного товариства, що бере 
участь у приєднанні станом на день, що передує дню опублікування в 
установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних 
зборів.  

 

4. Підготовка та проведення загальних зборів акціонерів всіх банків, що приймають 
участь у реорганізації. 
Загальні збори акціонерів банку, що приєднується, приймають рішення про: 
а) припинення акціонерного товариства шляхом приєднання; 
б) створення комісії з припинення акціонерного товариства; 
в) обрання персонального складу комісії з припинення. 
Загальні збори акціонерів банку, до якого здійснюється приєднання, приймають 
рішення про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства(в). 

45 днів 
(після 
отримання 
дозволу 
НБУ) 

5. Подання кожним банком, що припиняється шляхом приєднання, заяв та всіх 
необхідних документів на зупинення обігу акцій до Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з наступним припиненням обігу акцій таких банків 

 

6. Письмове повідомлення кредиторів банків, що припиняються шляхом 
приєднання, про реорганізацію та припинення юридичної особи, а також 
публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене 
рішення. 
Публічне товариство також повідомляє про прийняття такого рішення кожну 
фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. 

 
 

Одночасно, складення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у 
приєднанні, переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу належних їм акцій. Надіслання письмового повідомлення 
кожному з акціонерів згідно з переліком. 
 
 
 
Здійснення обов’язкового викупу акцій банку. 

30 днів 
(після 
прийняття 
рішення 
загальними 
зборами 
акціонерів) 
 
10 днів 
(після 
прийняття 
рішення 
загальними 
зборами 
акціонерів) 

7. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного 
товариства, діяльність якого припиняється внаслідок приєднання, не забезпечені 
договорами застави чи поруки, та їх задоволення  

20 днів  

8. Складення комісією з припинення кожного банку, що припиняється шляхом 
приєднання, передавального акта. 
Прийняття Наглядовою радою кожного банку, що бере участь у приєднанні, 
рішень про: 
а) затвердження проекту договору про приєднання; 
б) затвердження пояснень до умов договору про приєднання; 
в) затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції 
товариства, до якого здійснюється приєднання. 
Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом 
приєднання, приймає також рішення про схвалення передавального акта, 

 



підготовленого комісією з припинення товариства. 

9. Підготовка та проведення загальних зборів акціонерів всіх банків, що приймають 
участь у реорганізації. 
Загальні збори акціонерів банку, що приєднується, приймають рішення про: 
а) затвердження передавального акта; 
б) затвердження договору про приєднання; 
в) обрання уповноважених осіб банку на здійснення подальших дій щодо 
припинення акціонерного товариства шляхом приєднання. 
Загальні збори акціонерів банку, до якого здійснюється приєднання, приймають 
рішення про: 
а) затвердження передавального акта; 
б) затвердження договору про приєднання; 
в) випуск акцій з метою конвертації акцій товариств, що припиняються внаслідок 
приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання; 
г) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому 
надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) 
акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено 
статутом товариства). 

45 днів 
(після 
виконання 
п.п.6,7 
таблиці) 

10. Подання акціонерним товариством, до якого здійснюється приєднання, заяви та 
всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 
Реєстрація випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій з присвоєнням акціям міжнародного ідентифікаційного номера 
цінних паперів. 

 

11. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про 
обслуговування випусків цінних паперів у разі відсутності чинного договору; 
оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката 

 

12. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі 
депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій 
товариств, що припиняються шляхом приєднання, в акції товариства, до якого 
здійснюється приєднання, та анулювання акцій, які не підлягають конвертації. 

 

13. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженим органом 
акціонерного товариства (банку), до якого здійснюється приєднання. 

 

14. Підготовка та проведення спільних загальних зборів акціонерних товариств, що 
беруть участь у приєднанні. 
Прийняття рішення про внесення змін до статуту банку, до якого здійснюється 
приєднання 

45 днів 
(після 
виконання 
п. 13 
таблиці) 

15. Державна реєстрація змін до статуту банку, до якого здійснюється приєднання. 5 днів  

16. Подання банком, до якого здійснюється приєднання, заяви та всіх необхідних 
документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) та скасування 
Комісією реєстрації випуску акцій товариств, що припиняються внаслідок 
приєднання 

 

17. Державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися 
шляхом приєднання з виключенням Національним банком України з реєстру 
банківських установ банків, що припинились шляхом приєднання  

 

18. Отримання банком, до якого здійснюється приєднання, свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій. 
Оформлення та депонування глобального сертифіката 

 

 
 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ 

№ 
п/п 

Необхідні дії Період 
часу 

1. Подання до Національного банку України заяв (спільної заяви) банків про 
реорганізацію з проханням надати дозвіл на реорганізацію. До заяв (спільної 
заяви) додаються обґрунтування та розрахунки щодо майбутнього позитивного 
результату для вкладників та кредиторів після реорганізації. 

 

2. Розгляд Національним банком заяв (спільної заяви) банків про реорганізацію та 
надання дозволу  

30 днів  

3. Затвердження ринкової вартості простих акцій Наглядовими радами (або 
загальними зборами акціонерів) кожного акціонерного товариства, що бере 
участь у злитті,  станом на день, що передує дню опублікування в установленому 
законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів.  

 

4. Підготовка та проведення загальних зборів акціонерів всіх банків, що приймають 
участь у злитті. 
Загальні збори акціонерів банків, що приймають участь у злитті рішень про: 
а) припинення акціонерного товариства шляхом злиття; 
б) створення комісії з припинення акціонерного товариства; 
в) обрання персонального складу комісії з припинення. 

45 днів 
(після 
отримання 
дозволу 
НБУ) 

5. Подання кожним банком, що приймає участь у злитті, заяв та всіх необхідних 
документів на зупинення обігу акцій до Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку з наступним припиненням обігу акцій таких банків 

 

6. Письмове повідомлення кредиторів банків, що приймають участь у злитті, про 
реорганізацію та припинення юридичної особи, а також публікація в офіційному 
друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 
Публічні товариства також повідомляють про прийняття такого рішення кожну 
фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. 

 
 

 
Одночасно, складення кожним акціонерним товариством переліку акціонерів, 
які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій. 
Надіслання письмового повідомлення кожному з акціонерів згідно з переліком. 
 
 
 
 
Здійснення обов’язкового викупу акцій банку. 

30 днів 
(після 
прийняття 
рішення 
загальними 
зборами 
акціонерів) 
 
10 днів 
(після 
прийняття 
рішення 
загальними 
зборами 
акціонерів) 

7. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких не забезпечені 
договорами застави чи поруки, та їх задоволення  

20 днів  

8. Складення комісією кожного банку, який приймає участь у злитті, 
передавального акта. 
Прийняття Наглядовою радою кожного банку, який приймає участь у злитті, 
рішень про: 
а) затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції 
товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств; 
б) затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств; 
в) затвердження пояснень до умов договору про злиття; 
г) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в 
результаті злиття акціонерних товариств; 
ґ) схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення 
товариства. 

 

9. Підготовка та проведення Загальних зборів акціонерів кожного з банків, що 
приймають участь у злитті. 

45 днів 
(після 



Загальні збори акціонерів кожного з банків  приймають рішення про: 
а) затвердження передавального акта; 
б) затвердження договору про злиття; 
в) про створення акціонерного товариства-правонаступника в результаті злиття; 
г) затвердження статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті 
злиття; 
ґ) обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення 
подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття; 
д) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому 
надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) 
акцій (якщо це не визначено статутом товариства). 
 
Підготовка та проведення спільних Загальних зборів акціонерів банків, що 
приймають участь у злитті. 
Спільні Загальні збори акціонерів товариства-правонаступника приймають 
рішення про: 
а) утворення органів акціонерного товариства-правонаступника; 
б) обрання уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, 
пов'язані із створенням акціонерного товариства-правонаступника внаслідок 
злиття акціонерних товариств; 
в) випуск акцій з метою конвертації акцій товариств, що припиняються внаслідок 
злиття, в акції товариства-правонаступника 

виконання 
п.п.6,7 
таблиці) 

10. Подання уповноваженими особами акціонерних товариств, яким надано 
повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням акціонерного товариства-
правонаступника, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску 
акцій товариства, створюваного в результаті злиття, до Комісії. 
Реєстрація випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій з присвоєнням акціям міжнародного ідентифікаційного номера 
цінних паперів. 

 

11. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про 
обслуговування випусків цінних паперів у разі відсутності чинного договору; 
оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката 

 

12. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі 
депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій 
товариств, що припиняються шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника 
та анулювання акцій, які не підлягають конвертації 

 

13. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими 
органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті 

 

14. Державна реєстрація новоствореного банку в органах державної реєстрації 5 днів 

15. Подання банком-правонаступником заяви та всіх необхідних документів на 
реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії з цінних 
паперів та фонового ринку. 
Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акцій 
акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, та скасування 
Комісією реєстрації випуску акцій банків, що припиняються внаслідок злиття 

 

16. Державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися 
шляхом приєднання з виключенням Національним банком України з реєстру 
банківських установ банків, що припинились шляхом злиття  

 

17. Отримання новоствореним банком свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 
Оформлення та депонування глобального сертифіката 

 

18. Реєстрація новоствореного банку у Національному банку України та отримання 
ліцензій тощо 

 

 
 
 



На сьогоднішній день, основною організаційно-правовою формою існування українських 
банків є акціонерне товариство (публічне або приватне).  

Відносини щодо реорганізації акціонерних товариств (в тому числі банків) врегульовано 
Законами України «Про банки та банківську систему»; «Про господарській товариства», а також 
Порядком здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються 
шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, 
затвердженого Рішенням НКЦПФР №520 від09.04.2013 року. 

У таблиці наведені основні, на наш погляд, доцільні варіанти об’єднання банківського 
капіталу, а саме реорганізація банків шляхом приєднання або злиття. Інші можливі та 
передбачені законом варіанти реорганізації банків (ділення, виділення та перетворення) не 
можуть забезпечити кінцевої мети щодо об’єднання капіталів  та/або зменшення  кількості 
банків, тому не розглядались взагалі. 

Злиття та приєднання, з точки зору унормованості цих процедур на законодавчому рівні, 
мають ряд недоліків, як організаційних так і фінансово-зобов’язальних, а саме: 

1. Організаційні недоліки : 
1.1. Мінімальна кількість послідовних Загальних зборів акціонерів кожного з банків, що 

приймають участь у реорганізації  - 3 (три) 
1.2. Відсутність чіткого нормативно визначеного періоду часу розгляду Комісією з цінних 

паперів та фондового ринку заяв про реєстрацію емісії акцій, звітів про результати розміщення 
акцій тощо 

Ця група організаційних недоліків не дає змоги визначити максимальний період часу з 
моменту початку процедури реорганізації банків до моменту їх завершення. При цьому 
мінімальний період часу буде не меншим за 200 (двісті) днів, і це без врахування часу на розгляд 
Комісією з цінних паперів та фондового ринку заяв про реєстрацію емісії акцій, звітів про 
результати розміщення акцій тощо. 

2. Фінансово-зобов’язальні недоліки  
2.1. Задоволення вимог кредиторів, строк виконання за якими вважається таким, що 

наступив з моменту отримання кредитором повідомлення про реорганізацію банку. 
2.2. Наявність процедури обов’язкового викупу акцій банку у його акціонерів у відповідності 

до вимог закону 
Ця група фінансово-зобов’язальних недоліків, взагалі, може унеможливити продовження 

процесу реорганізації банку. При цьому, достатньою умовою зупинення процесу реорганізації може 
бути не задоволення банком хоча б однієї з вимог кредиторів (в незалежності від суми 
зобов’язання) та/або не забезпечення обов’язкового викупу акцій хоча б в одного акціонера.  

 
 


