
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.06.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 02062021-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, 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/  02.06.2021 

(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/


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження) 

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 
найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
02.06.2021 звільнено Член правління, 

відповідальний за мікро, 
малий та середній бізнес 

Байцар Ольга Сергіївна   - 0 

Зміст інформації: 
02.06.2021 Наглядовою радою акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (протокол засідання наглядової ради від 02.06.2021 №30), за 
рекомендацією/пропозицією комітету з питань призначень і винагород посадовим особам (протокол засідання комітету від 01.06.2021 №21), враховуючи рішення 
Національного банку України від 27.05.2021 №199 та керуючись п. 352 глави 41 розділу VI Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 22.12.2018  №149 (зі змінами), прийнято рішення щодо:  
        - звільнення 03.06.2021 (останній робочий день) Байцар Ольги Сергіївни, члена правління, відповідального за мікро, малий та середній бізнес акціонерного 
товариства "Державний ощадний банк України" на підставі ч. 1 пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України та умов укладеного трудового контракту між 
Байцар Ольгою Сергіївною та акціонерним товариством "Державний ощадний банк України"; 
        - припинення її трудового контракту.  
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.  
Посадова особа перебувала на посаді члена правління, відповідального за мікро, малий та середній бізнес акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", 
протягом 2-х місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, іншу особу не обрано. 
 

 


