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Про надання інформації  
щодо АТ “Ощадбанк” 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист1 стосовно 
надання інформації щодо належності акціонерного товариства “Державний ощадний банк 

України” (далі – АТ “Ощадбанк” або Банк) до підприємств, установ, організацій, які повністю 
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів та чи перебуває 

АТ “Ощадбанк” у власності держави, і повідомляє таке. 
Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон 

про банки) державний банк – це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить 

державі. Єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління 
корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.  

Згідно з відомостями про власників істотної участі АТ “Ощадбанк”, які опубліковані на 
сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку2 станом на 01.01.2021, 
Держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв України прямо володіє часткою у розмірі 100% 

статутного капіталу АТ “Ощадбанк”. Відповідно АТ “Ощадбанк” є державним банком. 
АТ “Ощадбанк” не має статусу бюджетної установи та не утримується за рахунок 

державного бюджету чи місцевого бюджету. 
Разом з тим зазначаємо, що Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України як 

єдиний акціонер АТ “Ощадбанк” має право прийняти рішення про капіталізацію Банку. 

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону про банки формування та збільшення 
статутного капіталу банку здійснюються за рахунок грошових внесків, крім випадків, 

передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, Законом України 
“Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України” та Законом України “Про спрощення 

процедур реорганізації та капіталізації банків” протягом строку їх дії. 
Згідно з статтею 16 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” 

(далі – Закон про Державний бюджет) Міністерству фінансів України надано право у разі 

                                                 
1 Лист від 15.10.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку України 18.10.2021 за № ЗП/526/2032) 
2 Офіційне Інтернет-представництво Національного банку знаходиться за посиланням https://www.bank.gov.ua. Доступ до 

відомостей про власників істотної участі банків України можна одержати відповідно до такого алгоритму переходу між 
сторінками: Головна сторінка → Нагляд → Ліцензування банків → Структури власності банків України → Ощадбанк 
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потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої 

державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до зазначеного закону, з 
подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін 

облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з 
метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного обсягу 
державного боргу, визначеного Законом про Державний бюджет, а також інформуванням у 

тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 
 

 
 

З повагою 

В. о. директора Департаменту ліцензування Надія НЕЛЮБИНА 
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