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 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит на публічну інформацію, зареєстрований 15.06.2021 за № 235 (з) та 
повідомляє. 

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». 

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного 
акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» (далі – АТ «РОДОВІД БАНК») з 
20 грудня 2017 року та призначено уповноважену особу Фонду та делеговано 
повноваження ліквідатора АТ «РОДОВІД БАНК» Шевченку Андрію 
Миколайовичу. 

Виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 11 лютого 2020 року 
№ 313 про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію  АТ «РОДОВІД 
БАНК». Відповідно до зазначеного рішення уповноваженою особою Фонду на 
ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» з 12 лютого 2020 року призначено 

Караченцева Артема Юрійовича. 

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон 1), Фонд безпосередньо або 
шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку 
процедури ліквідації банку здійснює повноваження органів управління банку 
та, зокрема, приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає 
заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, 
виконує функції з управління та продає майно банку. 

Відповідно до частини 5 статті 44 Закону, Фонд має право прийняти 
рішення про продовження строку управління майном (активами) банку та 
задоволення вимог кредиторів у разі виникнення обставин, що 
унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення 
вимог кредиторів, на весь час існування таких обставин. 
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Виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення 10 листопада 2020 року 
№ 1936 від «Про деякі питання здійснення ліквідації АТ «РОДОВІД 
БАНК». Відповідно до зазначеного рішення процедура ліквідації АТ 
«РОДОВІД БАНК» передбачає виконання заходів щодо управління майном 
(активами) банку та задоволення вимог кредиторів. 

Також рішенням продовжено визначені Законом повноваження 
ліквідатора АТ «РОДОВІД БАНК» Караченцеву Артему Юрійовичу до 
моменту внесення запису про припинення банку до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Ліквідація АТ «РОДОВІД БАНК» здійснюється з урахуванням вимог 
Закону України від 13 травня 2020 року № 590 – ІХ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів 
регулювання банківської діяльності» та відповідно до частини п’ятої статті 44 
Закону 1. 

Слід зазначити, статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон 2) визначено поняття публічна 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, визначених Законом.  

Відповідно до частини 7 статті 6 Закону 2, обмеженню доступу підлягає 
інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим 
доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої 
необмежений.  

Виходячи з вищенаведеного, направляємо Вам витяги з рішень 

виконавчої дирекції Фонду від 11.02.2020 № 313 «Про зміну уповноваженої 
особи Фонду на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК»» та від 10.11.2020 № 1936 

«Про деякі питання здійснення ліквідації АТ «РОДОВІД БАНК»» на 3 арк. 
Довідкова інформація:  
«Гаряча лінія»  Фонду: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та 

мобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифами 
оператора зв'язку).  

 

 

 

 

Начальник управління з питань 

інформаційної політики                                                                        О. В. Стесіна 

 


