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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 11.05.2019 за № 319 (з) та, в межах компетенції, повідомляє. 

Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

визначено поняття публічної інформація,  під  якою  розуміється  інформація 
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, крім інформації з обмеженим доступом. 

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) та 
іншими законами України. 

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 19 
грудня 2017 року № 811-рш «Про відкликання ліцензії санаційного банку та 
ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» 
виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 20 грудня 2017 року 
№ 5455 «Про початок процедури ліквідації АТ «РОДОВІД БАНК» та 
делегування повноважень ліквідатора банку». 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 48 Закону, Фонд 
безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі 
Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює повноваження 
органів управління банку. 

Так, враховуючи, що замовником юридичних послуг на представництво 
інтересів АТ «РОДОВІД БАНК» був сам банк, для отримання інформації щодо 

mailto:xxxxx@xx.xxx.xx
http://www.fg.org.ua/
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


 

 

порушених у Вашому запиті питань, необхідно звертатись до уповноваженої 
особи на ліквідацію цього банку Шевченка А. М., як належного розпорядника 
цієї інформації. 

Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: 

вул. Петра Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070. 

Довідкова інформація: 
«Гаряча» лінія Фонду: 0-800-308-108, 044-333-36-55; 

АТ «РОДОВІД БАНК»: (044) 255-81-23. 

 

 

Начальник управління  
з питань інформаційної політики       О. В. Стесіна        


