
 
 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

    28.02.2019                                  м. Київ                                          № 481 

 

 

 
Про внесення змін до Положення про 

порядок здійснення та розрахунку витрат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

на утримання та продаж заставленого 

майна 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації вимог абзацу 

другого частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Внести до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж 

заставленого майна, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за 

№ 353/28483, такі зміни: 

 1) у пункті 2 розділу ІІ: 

 в абзаці першому підпункту 1 цифри «7,0» замінити цифрами «6,0»; 

 в абзаці третьому підпункту 2 цифри «0,07» замінити цифрами «22,0»; 

 у підпункті 3 цифру «7» замінити цифрами «6,0»; 
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 абзац четвертий підпункту 4 викласти в такій редакції: 

 «Зазначені рівні витрат Фонду з ініціативи Фонду щороку та 

додатково за потреби переглядаються Фондом на основі даних щодо реалізації 

майна Фондом (по кожному майну, що було реалізовано протягом звітного 

періоду, окремого неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується на 

підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність») за рішенням виконавчої дирекції Фонду та відповідно до 

методики, наведеної у додатку до цього Положення.»; 

 2) доповнити Положення додатком, що додається.  

 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      К.М. Ворушилін 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Інд. 12 

 

Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від 28.02.2019 року №           /19 

 


