
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

23.03.2020 

 

 

м. Київ                               

   

  № 652 

   

Зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України  

24 квітня 2020 року за № 376/34659 

 

 

Про затвердження Змін до Положення про 

виведення неплатоспроможного банку з 

ринку 

 

 

Відповідно до  пункту 10  частини  першої,  пункту 1 частини п’ятої 

статті 12, частин третьої, четвертої статті 53 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», частини сьомої статті 77 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» виконавча дирекція Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного 

банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за 

№ 1581/21893, що додаються. 
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 2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції 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. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

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 залишаю за собою.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана  РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «23» 03 2020 року №042/20  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

23 березня 2020 року № 652 

 

 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України  

24 квітня 2020 року за № 376/34659 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку 

 

 1. У другому реченні абзацу дванадцятого пункту 2.1 глави 2 розділу І 

слова «дати складання» замінити словами «звітної дати». 

 

 2. У розділі V: 

 1) пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції: 

 «1.4. Рішення про продовження ліквідації банку приймається виконавчою 

дирекцією Фонду за завчасним обґрунтованим клопотанням уповноваженого 

структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 

банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).»; 

 

 2) у главі 2: 

 доповнити після пункту 2.7 новим пунктом 2.8 такого змісту: 
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 «2.8. Повноваження Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 

банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) як ліквідатора банку 

припиняються у день внесення запису про державну реєстрацію припинення 

такого банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань.». 

 У зв’язку з цим пункти 2.8 – 2.23 вважати відповідно пунктами 2.9 – 2.24; 

 

 у пункті 2.18: 

 абзац сьомий  викласти у такій редакції: 

 «коригування початкового ліквідаційного балансу за результатами  

інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження акту 

інвентаризаційної комісії банку»; 

абзац десятий викласти у такій редакції: 

«складання проміжного ліквідаційного балансу за результатами 

акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується, станом на звітну дату, 

наступну за датою затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів 

виконавчою дирекцією Фонду;». 

абзац шістнадцятий  виключити. 

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом 

шістнадцятим;  

 

 3) у главі 8: 

 друге речення пункту 8.2 викласти в такій редакції:  «Звітною датою 

ліквідаційного балансу є дата, визначена виконавчою дирекцією Фонду 

відповідно до законодавства.»; 

 перше речення пункту 8.3 викласти в такій редакції:  «Фонд в особі 

відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі 

делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті 

ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати 
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початку процедури ліквідації банку до звітної дати ліквідаційного балансу, 

визначеної виконавчою дирекцією Фонду.»; 

 у пункті 8.9: 

 абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

 «перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і 

залишилися не задоволеними на звітну дату ліквідаційного балансу (у разі 

передавання активів, які залишилися не проданими на звітну дату 

ліквідаційного балансу спеціалізованій установі)»; 

 в абзаці шостому слова «на час закінчення процедури» замінити словами 

«на звітну дату ліквідаційного балансу»; 

  у пунктах 8.14, 8.16 слова «і завершення процедури ліквідації» 

виключити; 

 пункт 8.21 після слова «Ліквідація» доповнити словами «(процедура 

ліквідації)». 

 

4) у главі 9: 

 у пункті 9.6 слова «кінця процедури ліквідації» замінити словами «дати 

прийняття рішення про її списання»; 

 у пункті 9.9 слова «дати складання остаточного» замінити слова «до 

звітної дати». 

 

 3. У пункті 1.2 глави 1 розділу VI слова «на період ліквідації» замінити 

словами «протягом процедури ліквідації». 

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування та євроінтеграції                         Т. В. Овчаренко 


