
 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД 
 

Підписувач Новиков Денис Анатолійович 

Сертифікат 1A15A67BC8E82F4C04000000ED58010092040300  

Дійсний до:11.10.2018 10:01:50 

Національний банк України 

Н4В!HВВД7@h>*О   
 

20-0009/78837 від 20.11.2017 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ 

 
NATIONAL BANK  

OF UKRAINE 

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна 

тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50 

e-mail: nbu@bank.gov.ua 
 

 9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine 

phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50, 

e-mail: nbu@bank.gov.ua 

На №  Підлужний Василь 

____________________ 

foi+request-27942-

d408267d@dostup.pravda.com.ua 

Про надання інформації 

Шановний Василю! 
 

Національний банк України, в межах наданої компетенції, розглянув Ваш 
запит на доступ до публічної інформації, щодо рішення Київського 
апеляційного суду про скасування постанови Національного банку України  від 
13.02.2015 № 105 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних», та 
повідомляє таке. 

Згідно із статтю 2 Закону України «Про Національний банк України», 
Національний банк є особливим центральним органом державного управління, 
який, згідно статті 19 Конституції України діє лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами 
України. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Статтею 22 Закону визначено, що розпорядник інформації має право 
відмовити в задоволенні запиту, зокрема, коли інформація, що запитується, 
належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 
другої статті 6 цього Закону.  
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Згідно пункту 4 статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень" 
у текстах судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до 
цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення 

нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в закритому 
судовому засіданні.  

Звертаємо увагу, що рішення Київського апеляційного адміністративного 
суду у справі № 826/2184/17 за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АВАНГАРД-ЕКСПО» до Національного банку України, 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» про визнання протиправними 
та скасування рішень, зобов’язання вчинити дії приймалось в закритому 
судовому засіданні, тому інформація стосовно вищевказаного судового рішення 
заборонена для оприлюднення згідно з Законом України "Про доступ до 
судових рішень".  

Отже, копія такого судового рішення може бути надана на запит 
запитувачу лише на підставі відповідного рішення суду. 
 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник Першого управління 
нагляду Департаменту банківського 
нагляду  Національного банку України                                                           Д. А. Новиков  
 

 

 
Вик. О.Забеліна 

Тел. 5218700 

 


