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Про надання інформації 
щодо ліцензій АТ КБ “ПриватБанк” 
та АТ “Ощадбанк” 

 
Шановний Олександре Васильовичу! 

 
Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит1 щодо 

надання належним чином завірених копій ліцензій, виданих Національним банком України 

акціонерному товариству комерційному банку “ПриватБанк” (далі – АТ КБ “ПриватБанк”) та 
акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” (далі – АТ “Ощадбанк”) на 

видачу кредитів населенню, та повідомляє таке. 
Статтями 6 та 7 Закону про Національний банк2 визначено перелік функцій 

Національного банку, серед яких, зокрема, ліцензування банківської діяльності та операцій у 

передбачених законом випадках. 
Відповідно до статті 2 Закону про банки3 банківська ліцензія – документ, який 

видається Національним банком в порядку і на умовах, визначених у Законі про банки, на 
підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську 
діяльність4. 

Стаття 47 Закону про банки передбачає, що банки мають право надавати банківські та 
інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу 

діяльність, визначену в цій статті, як у національній, так і в іноземній валюті.  
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 47 Закону про банки банківська 

діяльність з 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, є 
банківською послугою, яку банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії, та яка 
відповідно до Закону про банки розглядається як кредитна операція. 

                                        
1 Запит від 10.06.2021 б/н (зареєстрований Національним банком 10.06.2021 за № ЗП/900/1155) 
2 Закон України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) 
3 Закон України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) 
4 Згідно зі статтею 2 Закону про банки банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 

осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 
рахунків фізичних та юридичних осіб 
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Станом на 10.06.2021 (дата отримання Вашого запиту) АТ КБ “ПриватБанк” та 

АТ “Ощадбанк” здійснювали свою діяльність (у тому числі і кредитну діяльність, діяльність з 
надання кредитів населенню) на підставі таких банківських ліцензій, виданих Національним 
банком, а саме: 

– АТ КБ “ПриватБанк” – на підставі банківської ліцензії від 05.10.2011 № 22; 
– АТ “Ощадбанк” – на підставі банківської ліцензії 05.10.2011 № 148. 

Національний банк у додатку до цього листа надає копії вказаних вище банківських 
ліцензій АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Ощадбанк”. 

Також повідомляємо, що інформація про зазначені вище банківські ліценз ії 

АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Ощадбанк” міститься на сторінках офіційного Інтернет-
представництва Національного банку5. 

 
Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 
 

З повагою, 
 
Начальник управління ліцензування 

кредитних установ Департаменту ліцензування 
Національного банку України Дмитро ТКАЧУК 
 

 
 

 

 

 
 

Наталія Бережна, 

+380 44 5218887 

 

                                        
5 Офіційне Інтернет-представництво Національного банку знаходиться за посиланням https://www.bank.gov.ua. Доступ до 

інформації про банківські ліцензії АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Ощадбанк” можна одержати відповідно до такого алгоритму 

переходу між сторінками: Головна сторінка → Нагляд → Ліцензування банків → Банківські ліцензії → ПРИВАТБАНК / 
ОЩАДБАНК 

https://www.bank.gov.ua/

