
 

      

 ДОКУМЕНТ СЕД ФОНДУ АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F5B026003B7F7C00  

Підписувач Стесіна Ольга Вікторівна 

Дійсний з 11.12.2019 по 11.12.2021 

Фонд гарантування вкладів 

                         фізичних осіб 
 

37-207/21(З) від 30.04.2021 
 

 
 
 
 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
вулиця   Січових  Стрільців,  17,  м. Київ,  04053, 

тел. (044)333-35-56, 333-35-63,  факс 333-35-72 

телефон для довідок  0-800-308-108;  333-35-85 

E-mail:fgvfo@fg.gov.ua,Web:http://www.fg.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 21708016 

 

 

 

 

 
 

Володимир Богатир  
foi+request-85476-

170a0895@dostup.pravda.com.ua 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 28.04.2021 за № 199(з) та повідомляє. 

 

Щодо першого питання. 
Кічук Олег Іванович з 03 жовтня 2019 року не є працівником Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

Щодо другого питання. 
Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28 грудня 2015 року 

№ 241 Кічуку О. І. було делеговано повноваження ліквідатора ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» (далі – ПАТ 
«ЮСБ БАНК»).  

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 27 листопада 2017 року № 5174 

та від 24 вересня 2018 року № 2593 Кічуку О. І. було продовжено 
повноваження ліквідатора ПАТ «ЮСБ БАНК» на один рік відповідно. 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26 вересня 2019 року № 2465 змінено 

уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «ЮСБ БАНК» та призначено 
ліквідатором ПАТ «ЮСБ БАНК» з 30 вересня 2019 року Караченцева Артема 
Юрійовича. 

Відповідно Кічук О.І. був уповноваженою особою Фонду на ліквідацію 
ПАТ «ЮСБ БАНК» з 28 грудня 2015 року по 29 вересня 2019 року включно. 

 

Щодо третього питання. 
Інформація щодо причин звільнення Кічука Олега Івановича з Фонду та 

можливого притягнення його до дисциплінарної, адміністративної чи 
кримінальної відповідальності в зв'язку з виконанням службових обов'язків 

відноситься до конфіденційної інформації та не підлягає розголошенню у 
порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
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Так, статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтями 6 і 7 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що 
конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) є 
інформація про фізичну особу, доступ до якої обмежено фізичною або 
юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Така інформація 
може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному 
нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом. 
 

 

 

Начальник управління  
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