
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

02.09.2019 

 

 

 

м. Київ                                 № 2222 

   
Про затвердження Змін до Положення щодо 

організації продажу активів (майна) банків, 

що ліквідуються 

 

  

Зареєстроване у Міністерстві юстиції України  

24 грудня 2019 року за № 1284/34255 

 

 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої та 

частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів 

(майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 

606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), що додаються. 
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 2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства 

юстиції України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного 

опублікування.  

 

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити 

розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник С.В. Рекрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «02» вересня 2019 року №  125/19 
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       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Рішення виконавчої дирекції Фонду 

       гарантування вкладів фізичних осіб 

       02 вересня 2019 року № 2222 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що 

ліквідуються 

 

 

 1. Абзац дев’ятий  пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

 «малий комітет з управління активами (далі – МКУА) – комітет, створений 

на базі діючої організаційної структури банку, що ліквідується, або Фонду, 

однією з функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) 

такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу;». 

 

 2. У розділі IV: 

  

 1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

 

 «1. У разі формування плану продажу активів (майна) МКУА банку такий 

МКУА банку подає його уповноваженому структурному підрозділу Фонду перед 

затвердженням Фондом. Разом з планом продажу активів (майна) МКУА банку 

подає до Фонду перелік активів (майна) банку, що не підлягають продажу. 

 У будь-якому разі МКУА формує та затверджує протоколом пропозицію 

щодо кожного активу (майна), лота або пулу відповідно до плану продажу 

активів (майна) банку. 
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 Пропозиції формуються МКУА відповідно до планів продажу  активів 

(майна) та затверджуються протоколом МКУА. Якщо пропозиції сформовані 

МКУА банку, такі пропозиції разом з протоколом передаються до Фонду. 

 МКУА банку має подати уповноваженому структурному підрозділу Фонду 

пропозиції щодо кожного активу (майна), лота або пулу, а в разі формування 

пропозицій МКУА Фонду – відповідному колегіальному органу Фонду або 

виконавчій дирекції Фонду. Уповноважений структурний підрозділ формує 

висновки щодо кожного активу (майна). 

 Зміни до пропозицій готуються у вигляді окремого протоколу МКУА та 

погоджуються у порядку, визначеному цим пунктом.»; 

 

 2) в абзаці першому пункту 3 слова «Фонд та» замінити словами «Фонд 

та/або»; 

 

 3) у пункті 6: 

 підпункт 2 доповнити словами «(у разі якщо пропозиції формувалися 

МКУА банку)»; 

 абзац другий підпункту 4 після слова «МКУА» доповнити словом «банку»; 

 

 4) пункт 7 після слова «МКУА» доповнити словом «банку». 

 

 3. Абзац одинадцятий пункту 5 розділу V доповнити словами «(у разі якщо 

Фонд не здійснює повноваження ліквідатора банку безпосередньо)». 

 

 4. В абзаці другому пункту 3 розділу VI слова «, у рамках передпродажної 

підготовки» виключити. 

 

 5. У розділі VII: 

 

 1)  абзац перший пункту 3 після слів «обґрунтованого подання від банку» 

доповнити словами «(у разі якщо Фонд не здійснює повноваження ліквідатора 

безпосередньо)»; 

 

 2) абзац другий пункту 4 після слів «уповноважена особа Фонду» 

доповнити словами «(у разі якщо Фонд не здійснює повноваження ліквідатора 

безпосередньо)»; 

 

 3) у пункті 6: 

 абзаци третій, четвертий після слів «особа Фонду» доповнити словами «(у 

разі делегування Фондом відповідних повноважень як ліквідатора банку)»; 

  

 абзац сьомий після слів «банк інформує про це Фонд» доповнити словами 

«(у разі делегування Фондом відповідних повноважень ліквідатора банку 

уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку)»; 
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 абзац восьмий після слів «банк інформує про такі обставини Фонд» 

доповнити словами «(у разі делегування Фондом відповідних повноважень 

ліквідатора банку уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку)»; 

 

 4) пункт 7 після слова «Банк» доповнити словами «(у разі делегування 

Фондом відповідних повноважень ліквідатора банку уповноваженій особі Фонду 

на ліквідацію банку)»; 

 

 5) абзаци другий, третій пункту 9 після слів «уповноважена  особа Фонду 

на ліквідацію банку» доповнити словами «(у разі делегування Фондом 

відповідних повноважень ліквідатора банку уповноваженій особі Фонду на 

ліквідацію банку)». 

  

 6. Пункт 4 розділу VIII після слів «Уповноважена особа Фонду» доповнити 

словами «(у разі делегування Фондом відповідних повноважень ліквідатора 

банку уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку)». 

 

 7. У додатках до Положення: 

1) в абзаці сьомому пункту 4 додатка 2 слова «в зоні проведення 

антитерористичної операції або» виключити; 

 

 2) в абзаці сьомому пункту 4 додатка 3 слова «в зоні проведення 

антитерористичної операції або» виключити; 

 

 3) в абзаці четвертому пункту 2 додатка 5 слова «в зоні проведення 

антитерористичної операції або» виключити; 

 

 4) абзац двадцять другий додатка 7 після слова «банкрутства» доповнити 

словом «, ліквідації»; 

  

 5) абзац двадцятий додатка 9 після слова «банкрутства» доповнити словом 

«, ліквідації»; 

 

 6) у додатку 10: 

  

в абзаці десятому слова «в зоні проведення антитерористичної операції» 

замінити словами «на тимчасово окупованій території»; 

  

в абзаці двадцять п’ятому слова «в зоні проведення антитерористичної 

операції» замінити словами «на тимчасово окупованій території»; 

 

 7) у додатку 13:  
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в абзаці четвертому слова «наявність земельних ділянок (у разі наявності 

надається інформація відповідно до додатка 5 до «Положення щодо організації 

продажу активів (майна) банків, що ліквідуються» замінити словами «наявність 

земельних ділянок (у разі наявності надається інформація відповідно до розділу 

«Внутрішній паспорт активу (майна)» додатка 11 до Положення щодо організації 

продажу активів (майна) банків, що ліквідуються»; 

  

 в абзаці шістнадцятому слова «наявність земельних ділянок (у разі 

наявності надається інформація відповідно до розділу «Публічний паспорт 

активу (майна)» додатка 5 до «Положення щодо організації продажу активів 

(майна) банків, що ліквідуються» замінити словами «наявність земельних 

ділянок (у разі наявності надається інформація відповідно до розділу «Публічний 

паспорт активу (майна)» додатка 11 до Положення щодо організації продажу 

активів (майна) банків, що ліквідуються». 

 

 

 

Заступник начальника відділу  

стратегії та нормативно- 

методологічного 

забезпечення       Тетяна ОВЧАРЕНКО 


