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Про розгляд інформаційного запиту 
 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 
 

Національний банк України розглянув Ваш інформаційний запит від 

10.06.2021 про надання інформації та копій документів стосовно  АТ КБ 
“ПриватБанк” та повідомляє таке. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  
Згідно з Законом України “Про Національний банк України” (далі – Закон 

про Національний банк) та Законом України “Про банки і банківську діяльність” 
(далі – Закон про банки) Національний банк України є центральним банком 

України, особливим органом державного управління, який координує діяльність 
банківської системи в цілому в межах та порядку, передбачених законодавством 

України. 
Національний банк України у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом про Національний банк, Законом про банки та іншими 
законами України.  

Відповідно до статей 1 та 19 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. Запит на інформацію - це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 
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Статтею 13 Закону визначені розпорядники інформації, а також суб'єкти 

владних повноважень, які зобов'язані надавати публічну інформацію на запит 
осіб, яких вона стосується. 

Згідно з частиною 1 статті 22 Закону розпорядник інформації має право 
відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли  розпорядник інформації не 

володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.  

Запитувана у листі інформація не перебуває у володінні Національного 

банку України. 
 

Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із 
статтею 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”. 

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який 
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ І Закон України “Про 

електронні довірчі послуги”). 
Національний банк України здійснює державне регулювання у сферах електронних 

довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу ІІ Закону 
України “Про електронні довірчі послуги”. 

Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу 

кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності 
сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України “Про електронні довірчі 

послуги”). 

 
 

З повагою 
 

Начальник Управління захисту  
прав споживачів фінансових послуг     Ольга ЛОБАЙЧУК 

  
Індекс виконавця: 1443 

Гаряча лінія: 0 800 505 240 
 


