
Повідомлення про оприлюднення 

проекту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб «Про особливості формування та ведення банками базах 

даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія 

зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, 

або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» 

 

 

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив проект рішення 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про 

особливості формування та ведення банками базах даних про вкладників в 

частині в 

ідображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, 

прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації». 

 

Проект розроблено з метою внесення у нормативно-правові акти Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб такі тимчасові уточнення: 

 1) при проведенні Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перевірки 

повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників, інформація 

про вкладника, місцем проживання якого у цій базі зазначено тимчасово 

окуповану територію України, лінію зіткнення/розмежування, зону безпеки, 

прилеглу до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації, не є значущою при формування і ведення баз даних про 

вкладників, а також не вважається помилкою у разі її відсутності, неповноти 

або некоректності.  

 2) протягом шести місяців після офіційної втрати правового статусу 

тимчасово окупованих територій України, а також встановлення правового 

режиму на зазначених територіях, визначених відповідно до законів України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях», банки повинні провести 

відповідні заходи щодо відновлення з клієнтами ділових відносин та оновлення 

інформації про них в базі даних про вкладників. 

 



Пропозиції та зауваження стосовно змісту регуляторного акта можна 

подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом 1 місяця від дня 

оприлюднення за такою адресою: 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ,                               

вул. Січових Стрільців, 17, е-mail: lapayeva@fg.gov.ua 

З метою організації консультацій з громадськістю зазначений 

регуляторний акт буде розміщено на офіційному веб-сайті Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб: http://www.fg.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність». 

 

 
Директор-розпорядник      К.М. Ворушилін 

http://www.fg.gov.ua/

