
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

30.04.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 30042021-З-OI 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 
 

Заступник голови правління    Драчко-Єрмоленко Є.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
 акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 01001, м.Київ, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 00032129 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 (044) 247-86-44 , д/н 
6. Адреса електронної пошти: 
 Backoffice.KZ03.00@oschadbank.ua 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа 
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.oschadbank.ua/ua/about/re
porting_issuer/  30.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 

https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/
https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/
https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/


Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу 
 

Зміст інформації: 
Єдиним акціонером акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", якому належить 100% акцій у статутному капіталі, є 
держава. Згідно Статуту акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" функції з управління корпоративними правами 
держави здійснює Кабінет Міністрів України, який також виконує функції вищого органу управління державного банку. До виключної 
компетенції вищого органу належить, зокрема, прийняття рішення щодо затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Банку. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 391-р "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Державний 
ощадний банк України", опублікованого на сайті Кабінету Міністрів України 29.04.2021, затверджено звіт про винагороду членів наглядової 
ради акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". 
Відповідно до п.25 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) акціонерне товариство "Державний ощадний 
банк України" не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради шляхом її розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Згідно з вимогами зазначеними у розділі  V. 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 звіт про винагороду членів наглядової ради 
за 2020 рік акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" розміщує на власному веб-сайті протягом 15 робочих днів із дня його 
затвердження Кабінетом Міністрів України. 

 


