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Зареєстровано у Міністерстві юстиції України  

05 березня 2020 року за № 239/34522 

Про затвердження Змін до Положення про 

виведення неплатоспроможного банку з 

ринку 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини п’ятої статті 12 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 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. 

 

 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, крім пункту 1 та підпункту 1 пункту 3 цих Змін, які 

набирають чинності з 28 квітня 2020 року.  
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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 покласти на заступника 

директора-розпорядника О. Білай.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «23» січня 2020 року № 009/20 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

23 січня 2020 року № 149 

 

 
Зареєстровано у  

Міністерстві юстиції України  

05 березня 2020 року за № 239/34522 

  

 

ЗМІНИ 

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку 

 

 1. Абзац четвертий пункту 4.12 глави 4 розділу ІІ після слова 

«обмежувати» доповнити словом «, зупиняти». 

 

 2. Пункт 1.16 глави 1 розділу III після абзацу дев’ятого доповнити новим 

абзацом десятим такого змісту: 

 «обов’язкового звернення стягнення на об’єкт довірчої власності та 

передання такого об’єкта за актом приймання-передачі довірчому засновникові 

у випадках, встановлених законом.». 

 У зв’язку з цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати відповідно 

абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим. 

 

 3. У розділі V: 

  

1) у пункті 2.8 глави 2: 

 абзац десятий викласти в такій редакції: 

 «подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
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фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформацію у 

випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розпорядження зброї масового знищення»;»; 

 доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим 

такого змісту: 

 «надавати на запит (вимогу, рішення) Національного антикорупційного 

бюро інформацію, що містить банківську таємницю;». 

 У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами дванадцятим – шістнадцятим;  

  

 2) у главі 4: 

друге речення абзацу першого пункту 4.15 після слова «майно» 

доповнити словами «, що є об’єктом довірчої власності, інше майно»; 

 абзац перший пункту 4.18 викласти в такій редакції: 

 «Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є 

забезпеченням виконання зобов’язань за сертифікатами з фіксованою 

дохідністю, емітентом яких є банк, об’єкти довірчої власності, а також кошти 

на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з 

нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в 

управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження 

цими активами здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, 

законів України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю».». 

 

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування  

та євроінтеграції           Тетяна ОВЧАРЕНКО 


