
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

26.05.2022 року 

 

м. Київ                               

   

№ 366 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  06 червня 2022 року за № 603/37939 

 

Про внесення змін до Положення про 

виведення неплатоспроможного банку з 

ринку та Положення про порядок складання 

і ведення реєстру акцептованих вимог 

кредиторів та задоволення вимог 

кредиторів банків, що ліквідуються   

 

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої 

статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а 

також з метою забезпечення виконання Закону України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про рішення Ради Національної безпеки і оборони 

України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні об’єктів 

права власності Російської Федерації та її резидентів» виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Внести до глави 4 розділу V 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, такі зміни: 

 

1) у пункті 4.14: 

перше речення абзацу першого після слів «банківської ліцензії» 

доповнити словами «, при цьому до завершення формування ліквідаційної маси 

його майно (активи) може бути примусово вилучене на підставі закону»; 

перше речення абзацу другого після слів «вибуття майна (активу),» 

доповнити словами «набрання чинності законом, який має своїм наслідком 

примусове вилучення майна (активу) банку,»; 

 

2) друге речення абзацу першого пункту 4.15 після слів «передбачених 

законом,» доповнити словами «зокрема, майно (активи), що примусово вилучене 

на підставі закону,»; 

 

3) пункт 4.16 викласти в такій редакції:  

«4.16. Майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає 

оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Не підлягають оцінці 

високоліквідні активи (готівкові кошти в національній та іноземних валютах  в 

касі та кошти на кореспондентському (накопичувальному) рахунку в 

Національному банку України). Кошти в іноземній валюті, що включаються до 

ліквідаційної маси,  перераховуються в національну валюту за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 

дату складання скоригованого початкового балансу банку. Перелік майна банку, 

що підлягає оцінці суб’єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. 

Для проведення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення 

ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх 

послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.». 

 



2. Внести зміну до пункту 1 розділу VII Положення про порядок 

складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення 

вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року 

№ 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за 

№ 1104/30972, доповнивши його після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом 

такого змісту: 

 «12) закон, на підставі якого, зокрема, відбувається заміна кредитора у 

зобов’язанні.». 

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий – двадцять восьмий вважати 

відповідно абзацами двадцять сьомим – двадцять дев’ятим. 

 

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з 

департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

 

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного 

опублікування.  

 

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. 

 

В. о. директора-розпорядника       Віктор НОВІКОВ 

  



Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «26» травня 2022 року № 047/22 

 


