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Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік складено відповідно 

до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положень і 

звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від  30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій 

щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням 

Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, Статуту АТ «БТА БАНК» та 

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК». 

 

Протягом січня – квітня 2021 року склад Наглядової ради АТ «БТА БАНК» (далі також Банк, 

Наглядова рада) був  наступний: 

1. Голова Наглядової ради – Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович; 

2. член Наглядової ради –  Дугашєв Сахільжан Малікович; 

3. член Наглядової ради –  Турсунов Арай Кудайбєргєнович; 

4. незалежний член Наглядової ради – Бєкєнєв Тімур Мухтарович; 

5. незалежний член Наглядової ради – Ібраєв Алмас Камзінович; 

6. незалежний член Наглядової ради – Талтусов Рінат Алдашєвич. 

 Відповідно до рішення єдиного акціонера Банку 21 квітня 2021 року були обрані (переобрані)  

Голова та члени  Наглядової ради АТ «БТА БАНК» і склад Наглядової ради протягом квітня – грудня 

2021 року  був  наступний: 

1. Голова Наглядової ради – Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович; 

2. член Наглядової ради –  Дугашєв Сахільжан Малікович; 

3. член Наглядової ради –  Турсунов Арай Кудайбєргєнович; 

4. незалежний член Наглядової ради – Бєкєнєв Тімур Мухтарович; 

5. незалежний член Наглядової ради – Ібраєв Алмас Камзінович; 

6. незалежний член Наглядової ради – Талтусов Рінат Алдашєвич. 

 

В Банку не створений Комітет з винагороди.   

 

В період з 01.01.2021 по 31.12.2021 Наглядовою радою було проведено 34 засідання, участь в 

кожному з яких взяли всі члени, які входили до її складу станом на дату проведення відповідного 

засідання. 

 

Рішення, від прийняття яких будь-хто з членів Наглядової ради Банку відмовився, оскільки 

конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки без шкоди для інтересів 

Банку, його вкладників та учасників  - відсутні. 

 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рішення про операції з пов’язаними з Банком особами  

приймались членами Наглядової ради Банку одноголосно та не передбачали умов таких операцій, які 

не є поточними ринковими умовами.  

 

Протягом звітного періоду відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання 

зобов’язань перед Банком пов’язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було 

прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку. 

 

Крім того, протягом звітного періоду не було випадків наявності підтверджених фактів 

неприйнятної поведінки будь-кого з членів Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені 

конфіденційним шляхом). 

  

Порядок та умови виплати винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, 

членам Наглядової ради Банку визначені чинним законодавством України, Статутом, Положенням 

про Наглядову раду Банку, Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також 

цивільно-правовими та трудовим договорами  (далі також Договір/Договори), що укладені з членами 

Наглядової ради Банку. Рішення про затвердження  умов Договорів, що укладаються з членами 

Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат приймається Загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) Банку. 
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В 2021 році членам Наглядової ради Банку за виконання ними своїх обов'язків виплачувалась 

лише фіксована складова винагороди, розмір якої був  встановлений відповідними рішеннями 

Єдиного акціонера Банку щодо кожного з членів Наглядової ради.  

Винагорода виплачувалась в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового 

перерахування грошових коштів на рахунки членів Наглядової ради Банку. При здійсненні виплати 

грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримував та сплачував всі необхідні податки, збори, 

обов’язкові платежі (включаючи податки, збори та обов’язкові платежі, що підлягають сплаті 

фізичною особою – платником податків/зборів) відповідно до чинного законодавства України. 

 

Виплата винагороди здійснювалась Банком у строки, встановлені умовами укладених з 

членами Наглядової ради Договорів, що в свою чергу відповідає Положенню про винагороду членів 

Наглядової ради АТ «БТА БАНК», а саме: 

 членам Наглядової ради, з якими укладено трудовий договір (контракт) – два рази на 

місяць (15 числа поточного місяця – частина загального розміру встановленої місячної винагороди за 

першу половину місяця, яка розраховується за фактично відпрацьований час (з 1 по 15 число 

поточного місяця включно) з вирахуванням сум податків та зборів, передбачених чинним 

законодавством України, а також нараховані в цьому періоді компенсаційні та інші належні виплати. 

В останній робочий день поточного місяця – друга частина загального розміру встановленої місячної 

винагороди, яка розраховується за фактично відпрацьований час за другу половину місяця, з 

вирахуванням сум податків та зборів, передбачених чинним законодавством України), а також 

нараховані за цей період компенсаційні та інші належні виплати. У разі, коли день виплати збігався з 

вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода у формі заробітної плати виплачувалась 

напередодні; 

  членам Наглядової ради, з якими укладено цивільно-правовий договір – у строк, 

вказаний у Договорі. 

   

Протягом звітного періоду жодних порушень Положення про винагороду членів Наглядової 

ради АТ «БТА БАНК» та/або відхилень від затверджених в Банку порядку та умов виплати 

винагороди членам Наглядової ради не було. 

 

Загальна сума фіксованої винагороди виплачена членам Наглядової ради Банку за результатами 

2021 року склала  4 476 885,38 грн.        

Відшкодування членам Наглядової ради  витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням своїх 

обов’язків  у 2021 році  не нараховувалось та не здійснювалось. 

  

Додаткова винагорода/змінна складова винагороди (заохочувальні виплати, у т.ч. премії, разові 

виплати  тощо) у 2021 році членам Наглядової ради не встановлювалася та не виплачувалася. 

 

Позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради Банку протягом звітного фінансового 

року Банком та/або пов'язаними з Банком особами не надавались. 

 

Будь-які інші виплати членам Наглядової ради Банку за виконання ними своїх обов’язків у 2021 

році, в тому числі акціями, іншими фінансовими інструментами або у негрошовій формі не 

здійснювалися. Протягом 2021 року випадків відстрочення/зменшення/повернення раніше виплаченої 

змінної складової винагороди членів Наглядової  ради Банку не було. 

 


