
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

20.05.2021 

 

м. Київ                               

   

№ 496 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

07 червня 2021 року № 755/36377 
   
 

Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

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

частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються. 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з 

департаментом правового забезпечення подати це 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 залишити за                            

директором-розпорядником.  

 

В.о. директора-розпорядника Ольга БІЛАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «20» травня 2021 року  

№ 047/21  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

20 травня 2021 року № 496 

Зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України  

07 червня 2021 року № 755/36377 

 

 

ЗМІНИ 

до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

 

1. У пункті 2 розділу І Положення про порядок розрахунку, нарахування і 

сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27 липня 2012 року за № 1273/21585: 

 

1) абзаци другий, третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами 

другим, третім; 

 

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

«Терміни «вклад» і «вкладник» вживаються у значенні, наведеному у 

Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».». 

 

2. У главі 2 розділу І 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: 

 

1) абзаци п’ятий, шостий пункту 2.1 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци сьомий – сорок перший вважати відповідно 

абзацами п’ятим – тридцять дев’ятим; 

 

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції: 

«2.2. Терміни «вклад» і «вкладник» вживаються у значенні, наведеному у 

Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у законодавстві 

України.». 

 

3. У пункті 3 розділу І Інструкції про порядок забезпечення доступу до 

публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

09 липня 2015 року № 131, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

10 вересня 2015 року за № 1093/27538: 

 

1) абзац третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами 

третім – сьомим; 

 

2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого 

змісту: 

«Термін «вкладник» вживається у значенні, наведеному у Законі України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».». 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим. 

 



 

 

4. У пункті 5 розділу І 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 21 серпня 2017 року № 3711, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за 

№ 1104/30972: 

 

1) абзац третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами 

третім – п’ятим; 

 

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого 

змісту: 

«Термін «вкладник» вживається у значенні, наведеному у Законі України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».». 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим. 

 

Начальник відділу методології 

та стратегічного планування    Тетяна ОВЧАРЕНКО 


