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              код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо результатів 

розгляду запиту

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 

(далі – Департамент) розглянув інформаційний запит Наталії Титаренко від 

26.10.2021 стосовно банків, які наразі підключились до системи взаємодії та 

здійснюють обмін повідомленнями в електронній формі, зареєстрований у 

Мін’юсті 27.10.2021 за № ПІ-Т-5257, та повідомляє таке.
За наявною у Департаменті інформацією станом на 25.10.2021, 

інформаційна взаємодія за допомогою прикладного програмного інтерфейсу 

автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - Система) 
здійснюється з наступними банківськими установами: 

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

(код ЄДРПОУ 14360570);

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 

21133352);

3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК» (код ЄДРПОУ 09306278);

4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 

09806443);

5. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564);

6. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (код 

ЄДРПОУ 26237202);

7. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 

21677333);

8. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 09801546);

9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392);

10. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 

ЄДРПОУ 14305909);
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«Національні інформаційні 
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11. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 

09807862);

12. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166); 

13. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК» (код ЄДРПОУ 19390819); 

14. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК» (код ЄДРПОУ 20496061);

15. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

(код ЄДРПОУ 22868414);

16. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код 

ЄДРПОУ 35590956);

17. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 

09807750);

18. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

(код ЄДРПОУ 21322127).

Одночасно інформуємо, що Департамент не володіє актуальною на дату 

надання відповіді інформацією щодо банківських установ, з якими 

здійснюється інформаційна взаємодія за допомогою прикладного програмного 

інтерфейсу Системи.
З приводу піднятого в інформаційному запиті питання щодо від’єднання від 

системи взаємодії банків АТ «АКБ «Конкорд», АТ «МЕТАБАНК» та АТ «Банк 

«Український капітал», повідомляємо таке.
Державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – ДП 

«НАІС») повідомлено, що підприємством отримано інформацію від трьох 

банківських установ: АТ «АКБ «Конкорд», АТ «МЕТАБАНК» та АТ «Банк 

«Український капітал» щодо технічних проблем, які виникли зі сторони даних 

банків та як наслідок унеможливлюють їх роботу в частині автоматичного 

опрацювання постанов про арешт коштів/зняття арешту з коштів боржників.
При цьому, Порядком автоматизованого арешту коштів, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2019 №1203/5, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16.04.2019 за № 399/33370 (далі - Порядок 

автоматизованого арешту коштів), не передбачено можливості та процедури 

відключення банків та припинення інформаційної взаємодії. У разі наявності 
технічних підстав, що унеможливлюють інформаційну взаємодію в 

електронному вигляді, пунктом 4 Порядку автоматизованого арешту коштів 

передбачено можливість передання інформації в паперовому вигляді з 

врахуванням вимог статті 28 Закону України «Про виконавче провадження», з 

подальшим обов’язковим обміном такою інформацією в електронному вигляді в 

день усунення причин, що перешкоджали інформаційному обміну в 

електронному вигляді, а також зазначенням у супровідному листі причини 

неможливості подання інформації в електронному вигляді.
У зв’язку з цим, на час вирішення даного питання, суб’єкти інформаційної 

взаємодії можуть працювати у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу І 
Порядку автоматизованого арешту коштів. 



Разом з цим слід зазначити, що Департамент не володіє актуальною на дату 

надання відповіді інформацією щодо банківських установ, які від’єдналися від 

системи інформаційної взаємодії.
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 

інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 

бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 

розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  

запиту належним розпорядником.
Адміністратором Системи, яке уповноважене відповідно до законодавства 

на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного 

супроводження програмного забезпечення Системи, збереження та захисту 

даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій, передбачених 

Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5, є 

державне підприємство «Національні інформаційні системи».
У зв’язку з цим, скеровуємо запит Наталії Титаренко для розгляду та 

надання запитуваної інформацію у встановленому законодавством порядку.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або до суду. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. першому адресату.

Директор Департаменту
державної виконавчої служби                                              Максим КИСЕЛЬОВ
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