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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 23.06.2021 за №249 (з) та повідомляє. 

Майнові права за кредитним договором №КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013 

були реалізовані у складі пулу активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» на відкритих 
торгах (аукціоні) через електронну торгову систему «Prozorro.Продажі» (№ 
лоту GL15N817996). Переможцем даних торгів визнано ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766). 

02.07.2020 підписано договір № 02/07/20-ФО-МП купівлі-продажу 
майнових прав між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС 
ВЕСТА». На підставі даного договору ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» була передана 
уся документація щодо кредитного договору № КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013 

до нового кредитора, а саме – ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». 
Враховуючи вищезазначене, за отриманням копій документів щодо 

кредитного договору № КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013 рекомендуємо Вам 
звертатись до ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». 

Згідно з статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До 
конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а 
також адреса, дата і місце народження. 

Окрім того, відповідно до Закону України «Про обробку персональних 
даних» дані про особу не можуть бути оброблені без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини.  

Закон України «Про захист персональних даних» визначає персональними 
даними відомості про фізичну особу, яка ідентифікована, забороняючи при 
цьому обробку даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією. 
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Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. 
Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 
надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Зважаючи на вищезазначене та оскільки додаток № 2 до рішення 
виконавчої дирекції Фонду від 28.04.2020 № 866 «Про затвердження умов 
продажу активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» містить персональні дані  щодо 
позичальників, надаємо витяг з цього документу, що містить інформацію, 
доступ до якої не обмежено.  

 

Додаток: витяг з додатку 2 до рішення виконавчої дирекції Фонду від 
28.04.2020 №866 «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «РАДИКАЛ 
БАНК» на 1 арк. 

 

 

 

Начальник управління  
з питань інформаційної політики                                                    О. В. Стесіна 


