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Шановний Василю Олексійовичу! 
 

        Міністерство фінансів України повторно отримало Ваш інформаційний 
запит від 22.01.2021 стосовно діяльності АТ КБ «ПриватБанк», надісланий 
через сайт «Доступ до Правди», і в межах компетенції повідомляє.  

Конституцією України визначено, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. 

    Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами, 
внесеними 05.07.2018 № 2491-VIII) з 30 квітня 2019 року АТ КБ «ПриватБанк»  (далі – 

Банк) є державним Банком у розумінні статті 7 цього Закону.  
    Згідно зі статтею 7 Закону державний банк – це банк, 100 відсотків статутного 

капіталу якого належить державі. Функції з управління корпоративними правами 
держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України. Іншими органами 
управління державного банку є наглядова рада державного банку та правління 
державного банку. Орган, що здійснює управління корпоративними правами держави у 
державному банку, також виконує функції вищого органу управління державного банку 
(далі – вищий орган). 

     При цьому вищий орган не має права приймати рішення з питань діяльності 
державного банку, що не належать до його виключної компетенції, та не бере участі в 
поточному управлінні державним банком. 

     Статтею 5 Закону визначено, що органам державної влади і органам місцевого 
самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників 
банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за 
винятком  випадків, передбачених Законом. 
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Враховуючи викладене, а також у зв’язку з тим, що питання, порушене у 
Вашому інформаційному запиті, не належить до компетенції Міністерства 
фінансів, запит листом Мінфіну було направлено за належністю                  
АТ КБ «ПриватБанк» для ретельного розгляду, про результати якого Банк 
поінформував Міністерство фінансів у своєму листі від 30.12.2020                                 
№ Е.30.0.0.0.0/4-20123/6436 (копія додається). 

 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

 

 

Заступник Міністра  
з питань європейської інтеграції                                          Юрій ДРАГАНЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


