
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 Київ   

 

Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” 

 

Розглянувши пояснювальну записку Департаменту банківського нагляду та 

Департаменту ліцензування від 24 лютого 2022 року, Правління Національного 

банку України зазначає таке. 

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 

лютого 2022 року № 19 “Про особливості припинення діяльності банків в умовах 

воєнного стану” Національний банк України має право прийняти рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що перебуває під 

контролем держави-агресора. 

Відповідно до відомостей про структуру власності АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” (далі – АТ 

“МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК”) станом на 01 січня 2022 року 

власником 100% акцій АТ “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” є Публічне 

акціонерне товариство “Сбєрбанк Росії” [Sberbank of Russia) (Росiйська 

Федерацiя, 117997, місто Москва, вулиця Вавілова, 19 (Russian Federation, 

117997, Moscow, Vavilova Street 19). Реєстраційний номер – 1027700132195].  

Акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу (тобто 

контролером) Публічного акціонерного товариства “Сбєрбанк Росії” (Sberbank 

of Russia) є Російська Федерація в особі Міністерства фінансів Російської 

Федерації (The Russian Federation represented by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation). 

Відповідно, контролером АТ “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” є 

опосередковано через Публічне акціонерне товариство “Сбєрбанк Росії” 

(Sberbank of Russia) Російська Федерація, яка є державою-агресором та здійснює 

військову агресію стосовно держави Україна. 

Ураховуючи вищезазначене, керуючись вимогами статті 15 Закону України 

“Про Національний банк України”, пунктом 1 постанови Правління 

Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 19 “Про особливості 

припинення діяльності банків в умовах воєнного стану”, Правління 

Національного банку України вирішило: 

1. Відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “МІЖНАРОДНИЙ 

РЕЗЕРВНИЙ БАНК”. 
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2. Департаменту банківського нагляду (Наталія Дегтярьова) та 

Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко) повідомити про прийняття 

цього рішення АТ “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” учасників АТ 

«МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та надіслати це рішення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

3. Департаменту банківського нагляду (Наталія Дегтярьова) забезпечити 

надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб копію цього рішення не 

пізніше дня його прийняття. 

4. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) забезпечити оприлюднення 

повного тексту цього рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з 

урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” та надати 

для опублікування в газеті “Голос України” або “Урядовий кур’єр” інформацію 

про оприлюднення повного тексту цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови 

Національного банку України Ярослава Матузку та директора Департаменту 

банківського нагляду Наталію Дегтярьову. 

 

Голова  Кирило ШЕВЧЕНКО 
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