
 

 

 
 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

 

м. Київ                               

   

№ 

   

 

 

Про затвердження Змін до Інструкції про 

порядок здійснення Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб 

захисту прав та охоронюваних законом 

інтересів вкладників 

 

 

 

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4,  пункту 10 частини першої 

статті 12, частини першої статті 18 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом 

інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 17 червня 2012 року за № 874/29004 (у редакції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n137


 

 

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 

жовтня 2019 року № 2605), що додаються. 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом 

правового забезпечення 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. Банкам-учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою 

діяльність у відповідність до цього рішення протягом одного місяця з дня набрання 

чинності цим рішенням. 

 

5. 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. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за                            

директором-розпорядником. 

 

Директор-розпорядник       Світлана РЕКРУТ 

Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «__» ____________ 2021 року 

№__/21  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

___ _________ 2021 року № ___ 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників 

 

1. Абзац п’ятий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції: 

«договір – договір банківського рахунку, договір банківського вкладу 

(депозиту)». 

 

2. У пункті 2 розділу IV:  

 

1) абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:   

«3) включати до змісту договору (якщо договір укладається у формі, 

відмінній ніж договір приєднання), до індивідуальної частини договору (якщо 

договір укладається у формі договору приєднання), зокрема:»; 

 

2) у підпункті 4 слова «ощадним (депозитним) сертифікатом на 

пред'явника» замінити словами «ощадним сертифікатом»; 

 

3) в абзаці першому підпункту 7 слово «такої» замінити словом 

«актуальної»; 

 



 

 

4) у підпункті 8: 

в абзаці першому слово «такої» замінити словом «актуальної»; 

в абзаці п’ятому слова «примірні договори» замінити словами «примірних 

договорів»; 

 

5) в абзаці першому підпункту 9 слово «такої» замінити словом 

«актуальної». 

 

3. У додатку до Інструкції: 

 

1) у графі другій позиції «Обмеження гарантії» слова та знаки «за 

вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника» 

замінити словами «за ощадним та депозитним сертифікатами банку»; 

 

2) графу другу позиції «Додаткова інформація» викласти в такій 

редакції: 

«Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від 

дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, 

віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за 

вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше 

наступного робочого дня розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення 

про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування. 

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку 

процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним 

банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про 

банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку).»; 



 

 

 

3) по тексту додатка слова «на день» замінити словами «на кінець дня, 

що передує дню». 

 

 

Начальник відділу методології та  

стратегічного планування     Тетяна ОВЧАРЕНКО 


