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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш
запит від 26.04.2021 за № 195(з) та повідомляє.
Щодо першого питання.
Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань №15561110053048023 про державну реєстрацію припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД
БАНК» (далі – ПАТ «ЮСБ БАНК») як юридичної особи, а отже, ліквідація
банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.
Процедура ліквідації ПАТ «ЮСБ БАНК» була розпочата на підставі
постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року
№939 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК». Для
отримання копії зазначеного документу Вам необхідно звертатись до
Національного банку України (далі – НБУ) як до належного розпорядника
інформації.
Щодо другого питання.
Виведення ПАТ «ЮСБ БАНК» з ринку розпочато на підставі постанови
Правління НБУ від 02 жовтня 2015 року № 665/БТ «Про віднесення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД
БАНК» до категорії неплатоспроможних». З інформацією про причини
визнання ПАТ «ЮСБ БАНК» неплатоспроможним Ви можете ознайомитись на
офіційному сайті НБУ або перейти за наступним посиланням –
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pat-yunion-standard-bank-vidneseno-do-kategoriyineplatospromojnih. Для отримання копії вищезазначеного документу Вам
необхідно звертатись до НБУ як до належного розпорядника інформації.
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Щодо третього питання.
Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», учасниками Фонду є банки. Участь банків
у Фонді є обов’язковою. Частиною п’ятою цієї статті Закону визначено, що
Фонд виключає банк з числа учасників Фонду в разі прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Повідомляємо, що ПАТ «ЮСБ БАНК» мало свідоцтво учасника Фонду
№167 від 04.02.2014 та було учасником Фонду до дати запровадження
ліквідаційної процедури цього банку.
Щодо четвертого питання.
Протягом процедури виведення ПАТ «ЮСБ БАНК» з ринку у межах
виплати гарантованого відшкодування вкладниками отримано 70,6 млн. грн, що
становить 96,1% від загальної гарантованої суми.
Щодо п’ятого питання.
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.
Частиною першою статті 1 Закону України «Про інформацію»
встановлено, що у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні, зокрема:
документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними
функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;
інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Правовий аналіз зазначених вище положень законодавства свідчить, що
інформація є публічною, якщо вона відображена на матеріальних носіях, тобто
є задокументованою, та яка отримана або створена в процесі виконання
суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків або знаходиться у його
володінні.
Частиною першою статті 18 Закону передбачено, що для забезпечення
збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у

суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі
обліку, що має містити:
1) назву документа;
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа;
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з
обмеженим доступом;
6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до
інформації з обмеженим доступом;
7) галузь;
8) ключові слова;
9) тип, носій (текстовий документ, електронний документ, плівки,
відеозаписи, аудіозаписи тощо);
10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання,
пропозиції, листи тощо);
12) форму та місце зберігання документа тощо.
Однак звертаємо увагу, що в розумінні частини першої статті 18 Закону,
Фонд не здійснює підготовку та складання будь-яких документів з питань
«щодо визнання Фонду в якості потерпілої особи в кримінальному провадженні
або чи притягнуто посадових осіб ПАТ «ЮСБ БАНК» до кримінальної
відповідальності».
Враховуючи вищезазначене, в частині запитуваної у пункті 5 Вашого
запиту інформація у Фонді відсутня.
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