
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

03.06.2019 

 

 

м. Київ                                 № 1419 

   
Про внесення змін до пункту 2 розділу ІІ 

Положення про порядок здійснення та 

розрахунку витрат Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на утримання та 

продаж заставленого майна 

Зареєстровано у  

Міністерстві юстиції України  

21 червня 2019 року за №652/33623 

 

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. Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ 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, доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Якщо кошти, отримані від реалізації заставленого майна (активів), 

перевищують основну суму заборгованості за забезпеченим таким майном 
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(активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами, витрати Фонду 

розраховуються за такою формулою: 

ВФ = Р х РВ – Д,  

де ВФ – витрати Фонду;  

Р – сума, отримана від реалізації заставленого майна, але не більше суми 

заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням; 

РВ – рівень витрат у відсотках; 

Д – доходи, отримані банком від заставленого майна за період з дати 

запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з 

дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», до дати реалізації такого 

майна, за вирахуванням податку на додану вартість. Якщо Д більше за добуток 

Р та РВ, ВФ дорівнює нулю. 

При цьому сума коштів, що спрямовується на погашення вимог 

заставодержателя в межах суми заборгованості за забезпеченим таким майном 

(активами) зобов’язанням, зменшується на суму витрат Фонду, розрахованих за 

формулою, зазначеною в абзаці восьмому цього підпункту. Решта коштів, 

отриманих від реалізації заставленого майна, включається до ліквідаційної маси 

банку.». 

 

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. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

В.о. директора-розпорядника С.В. Рекрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «03» червня 2019 року № 078/19 

 


