ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
м. Київ

05.07.2021

№ 692

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2021 року за № 1018/36640
Про затвердження Положення про
порядок і умови надання Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
кредиту перехідному банку відповідно
до частини дванадцятої статті 411
Закону

України

«Про

систему

гарантування вкладів фізичних осіб»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пункту 7 частини
другої статті 20, абзацу шостого частини дванадцятої статті 411 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча
дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок і умови надання Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до
частини дванадцятої статті 411 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», що додається.

2.

Відділу

методології

та

стратегічного

планування

разом

з

департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
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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 директоромрозпорядником.
Директор-розпорядник

Інд. 53

Світлана РЕКРУТ

Протокол
засідання виконавчої дирекції
від 05 липня 2021 року
№ 062/21

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
05 липня 2021 року № 692
Зареєстроване в Міністерстві юстиції
України
04 серпня 2021 року за № 1018/36640
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 411
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає умови та порядок надання Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) кредиту перехідному банку,
створеному з метою, визначеною пунктом 2 частини двадцятої статті 42 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), на
підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні
неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини
другої статті 39 Закону (далі – Перехідний банк).
2. Перехідний банк має право звернутись до Фонду з клопотанням про
надання кредиту в період з дати отримання Фондом рішення Кабінету Міністрів
України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у
спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, до дати надання
Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної
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позики Перехідному банку у розмірі, визначеному Національним банком
України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення Кабінету Міністрів
України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, але
не пізніше 7 днів з дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного
банку.
Датою надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій
внутрішньої державної позики Перехідному банку є дата відображення в балансі
Перехідного банку на відповідних балансових рахунках розміру коштів або
вартості облігацій, фактично отриманих від Міністерства фінансів України для
приведення показників капіталу Перехідного банку у відповідність до
банківського законодавства (у тому числі в обмін на облігації внутрішньої
державної позики), на суму мінімальної потреби у капіталі, визначену
Національним банком України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення
Кабінету

Міністрів

України

про

участь

держави

у

виведенні

неплатоспроможного банку з ринку.
3. Рішення про укладення кредитного договору з Перехідним банком
приймає виконавча дирекція Фонду в порядку та на умовах, визначених цим
Положенням.
IІ. Умови надання кредиту
1. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про укладення
кредитного договору з Перехідним банком про надання кредиту у національній
валюті однією або кількома сумами (траншами) у разі достатності у Фонду
коштів та за умови відсутності загрози для забезпечення платоспроможності
Фонду на весь період користування кредитом, за умови наявності забезпечення,
яке відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.
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2. Строк користування коштами за кредитним договором не може
перевищувати одного місяця з дати укладання кредитного договору.
3. Процентна ставка за кредитним договором встановлюється на рівні
облікової ставки Національного банку України, яка діє на день надання кредиту,
а у разі наявності у Фонду фінансових зобов’язань – на рівні середньої
процентної ставки цих зобов’язань плюс два процентні пункти.
Процентна ставка за кредитом протягом строку кредитного договору є
фіксованою.
4. Проценти нараховуються згідно з умовами кредитного договору,
починаючи з дня надходження коштів на рахунок Перехідного банку і
закінчуючи днем, який передує даті фактичного повернення кредиту.
5. Проценти за користування кредитом сплачуються не пізніше дня
повернення кредиту.
6. Перехідний банк має право достроково повернути кредит та сплатити
проценти, письмово (із зазначенням дати перерахування коштів) повідомивши
про це Фонд не пізніше ніж за один робочий день до дня такого дострокового
повернення/сплати.
7. Фонд має право звернутися з вимогою до Перехідного банку щодо
дострокового повернення кредиту (повністю або частково) у порядку,
визначеному в кредитному договорі, а Перехідний банк на вимогу Фонду має
забезпечити дострокове повернення кредиту відповідно до умов кредитного
договору.
8. Фонд має право у разі невиконання Перехідним банком зобов’язань за
кредитним договором задовольнити свої вимоги за кредитним договором
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частково або у повному обсязі шляхом звернення стягнення на заставлене майно,
набуття його у власність або отримання коштів від погашення / пред’явлення
гарантові у письмовій формі вимоги по гарантії.
9. Порядок надання кредиту Перехідному банку складається з таких етапів:
1) надання Перехідним банком до Фонду клопотання про надання кредиту
та документів, визначених цим Положенням;
2) розгляд клопотання та поданих документів Фондом та прийняття
виконавчою дирекцією Фонду рішення про укладення кредитного договору;
3) затвердження проєктів кредитного договору та договору (договорів)
забезпечення виконання зобов’язання;
4) укладення кредитного договору та договору (договорів) забезпечення
виконання зобов’язання / отримання державної гарантії;
5) надання Перехідним банком до Фонду клопотання про перерахування
чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено надання
кредиту траншами) та документів, визначених цим Положенням;
6) перерахування всієї суми кредиту (якщо кредит надається одноразово)
або коштів чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено
надання кредиту траншами) на рахунок Перехідного банку.
III. Забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором
1. Забезпеченням виконання зобов’язань Перехідного банку за кредитним
договором (далі – забезпечення) може виступати:
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1) державна гарантія;
2) застава майна, яке належить Перехідному банку або майновому
поручителю, а саме:
державні цінні папери (зокрема, облігації внутрішньої державної позики);
депозитні сертифікати Національного банку України;
інше високоліквідне майно, а саме залишки коштів на кореспондентському
рахунку в Національному банку, банківські метали.
Майновим поручителем за кредитним договором може виступати
виключно державний банк, в якому держава є власником частки понад 75
відсотків акцій, як визначено частиною першою статті 411 Закону.
2. Фонд має право прийняти в забезпечення виконання зобов’язань за
кредитним договором забезпечення, яке вказане у пункті 1 цього розділу, строк
погашення/дії якого (у разі встановлення такого строку) перевищує строк
виконання зобов’язань за кредитним договором не менше ніж на тридцять
календарних днів.
3. Майно, що пропонується Фонду Перехідним банком або майновим
поручителем як предмет застави в забезпечення виконання зобов’язань за
кредитним договором, не повинно бути обтяжене іншими зобов’язаннями та/або
перебувати під арештом. Фонд має бути заставодержателем першої черги
(найвищого пріоритету).
4. Фонд має право відмовити Перехідному банку в прийнятті в
забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором майна та гарантії,
які не відповідають вимогам цього розділу.
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5. Вартість майна / сума гарантій, що надається (надаються) в забезпечення
виконання зобов’язань за кредитним договором, до якої застосовано коригуючий
коефіцієнт 0,8, має бути не меншою за суму заборгованості за кредитним
договором та процентів за користування кредитом.
6. Фонд приймає в забезпечення цінні папери, визначені в пункті 1 цього
розділу, за справедливою вартістю, визначеною за методикою оцінки
справедливої вартості цінних паперів, затвердженою Національним банком
України.
7. Фонд приймає в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором банківські метали за вартістю, визначеною з урахуванням курсу, що
встановлений Національним банком України на дату укладання відповідного
договору забезпечення.
IV. Порядок розгляду Фондом документів, укладання кредитного договору
та договору (договорів) забезпечення
1. Перехідний банк подає до Фонду клопотання про надання кредиту,
підписане керівником Перехідного банку та зареєстроване в Перехідному банку.
Клопотання про надання кредиту має містити розрахунок необхідної суми
кредиту, графік надання траншів кредиту (за необхідності), орієнтовний строк
користування кредитом та перелік майна, яке Перехідний банк та/або майновий
поручитель пропонує Фонду у якості забезпечення за кредитним договором,
та/або розмір державної гарантії, а також контактні дані відповідальної особи
Перехідного банку.
2. Разом з клопотанням про надання кредиту Перехідний банк надає до
Фонду такі документи:
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1) інформацію про орієнтовну дату надходження та стан надання
Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної
позики на суму мінімальної потреби у капіталі Перехідного банку, визначену
Національним банком України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення
Кабінету

Міністрів

України

про

участь

держави

у

виведенні

неплатоспроможного банку з ринку (за наявності інформації);
2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань;
3) копії банківської ліцензії на право здійснення банківської діяльності та
статуту

Перехідного

банку,

засвідчені

уповноваженим

представником

Перехідного банку;
4) копії відповідних документів про призначення керівника Перехідного
банку або особи, яка виконує його обов’язки на дату подання до Фонду
клопотання про надання кредиту, засвідчені уповноваженим представником
Перехідного банку;
5) копії документів, які ідентифікують особу керівника Перехідного банку
або особу, яка виконує його обов’язки на дату подання до Фонду клопотання:
ксерокопії всіх сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, [для фізичної особи-іноземця – паспорта (документа, що посвідчує
особу)], засвідчені підписом власника або нотаріально. У разі відсутності в
паспорті інформації про місце проживання подається документ, який відповідно
до законодавства підтверджує адресу реєстрації місця проживання особи;
копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
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платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган, та
мають відмітку в паспорті), засвідчені підписом власника або нотаріально;
6) у випадках, передбачених законодавством та установчими документами
Перехідного банку, – рішення відповідного органу Перехідного банку про
надання згоди на укладення кредитного договору та залучення кредиту
відповідно до вимог статуту Перехідного банку (за необхідності);
7) файли з показниками статистичної звітності станом на дату подання
клопотання:
01Х «Дані про залишки на рахунках»;
02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках»;
8) розрахунок прогнозних показників грошових потоків Перехідного банку
на весь період користування кредитом;
9) засвідчені уповноваженим представником Перехідного банку копії
документів, які відповідно до законодавства підтверджують право власності на
майно, яке пропонується у забезпечення (зокрема, правовстановлюючі та
реєстраційні документи, документи, які підтверджують відсутність обтяжень,
застав, заборон щодо такого майна).
3. Якщо в забезпечення виконання зобов’язань Перехідного банку
пропонується майно майнового поручителя, надаються такі документи:
1) лист майнового поручителя про надання майна в забезпечення
виконання зобов’язань Перехідного банку за кредитним договором з описом
такого майна;
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2) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією про майнового
поручителя;
3) копію банківської ліцензії на право здійснення банківської діяльності,
засвідчену уповноваженим представником майнового поручителя.
4) засвідчені уповноваженим представником майнового поручителя копії
документів, які відповідно до законодавства підтверджують право власності на
майно, яке пропонується в забезпечення (зокрема, правовстановлюючі та
реєстраційні документи, документи, які підтверджують відсутність обтяжень,
застав, заборон щодо такого майна);
5) завірені копії відповідних документів про призначення керівника
майнового поручителя або особи, що виконує його обов’язки на дату подання
клопотання до Фонду;
6) засвідчені уповноваженим представником майнового поручителя копії
документів, що ідентифікують особу керівника майнового поручителя або особи,
що виконує його обов’язки на дату подання клопотання до Фонду:
ксерокопії всіх сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, [для фізичної особи-іноземця – паспорта (документа, що посвідчує
особу)], засвідчені підписом власника або нотаріально. У разі відсутності в
паспорті інформації про місце проживання, подається документ, який відповідно
до законодавства підтверджує адресу реєстрації місця проживання особи;
копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і
мають відмітку в паспорті), засвідчені підписом власника або нотаріально.
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4. Фонд розглядає клопотання та документи, подані Перехідним банком,
майновим поручителем відповідно до пунктів 2 та 3 цього розділу, протягом двох
робочих днів з дня отримання клопотання Перехідного банку.
5. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відмову в укладенні
кредитного договору з Перехідним банком у разі:
1) подання документів, що не відповідають вимогам цього Положення;
2) подання неповного пакету документів або виявлення у поданих
документах недостовірної інформації;
3) подання документів з порушенням строків, визначених у пункті 2
розділу I цього Положення;
4) якщо укладення кредитного договору порушує вимоги, визначені
пунктом 1 розділу ІІ цього Положення;
5) невідповідності або недостатності майна, що пропонується Перехідним
банком та/або майновим поручителем у якості забезпечення виконання
зобов’язань за кредитним договором, вимогам, визначеним цим Положення;
6) надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій
внутрішньої державної позики для забезпечення своєчасного виконання
Перехідним банком своїх зобов’язань відповідно до частини шістнадцятої статті
411 Закону;
7) за наявності підстав існування загрози для платоспроможності Фонду в
разі укладення кредитного договору.
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6. Фонд письмово повідомляє Перехідний банк про відмову в укладенні
кредитного договору з обґрунтуванням підстав такої відмови.
7. Рішення виконавчої дирекції Фонду про укладення кредитного договору
має містити суму кредиту Перехідному банку, строк та умови, на яких він
надається (одноразово або траншами), інформацію про перелік майна та/або
державну гарантію, яке (які) має (мають) виступати в якості забезпечення
виконання зобов’язань за кредитним договором, та проєкти кредитного договору
та договору (договорів) забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором.
Проект кредитного договору повинен включати подання Перехідним
банком протягом строку дії кредитного договору інформації до Фонду, а саме:
щотижневого прогнозу грошових потоків Перехідного банку на наступний
тиждень;
щоденну інформацію про фактичні грошові потоки Перехідного банку.
8. Кредитний договір між Фондом та Перехідним банком укладається
одночасно з договором (договорами) забезпечення / передачею до Фонду
належним чином оформленої державної гарантії.
9. Перехідний банк подає до Фонду клопотання про перерахування
чергового траншу, підписане керівником Перехідного банку та зареєстроване в
Перехідному банку, якщо кредит планується надавати траншами.
Клопотання про перерахування чергового траншу має містити розрахунок
необхідної суми траншу та повідомлення, що документи, які були надані
відповідно до пунктів 2 та 3 цього розділу, є актуальними, або у разі наявності
змін у зазначених документах – змінені документи мають бути додані до
клопотання. Клопотання про перерахування першого траншу може подаватися
разом з клопотанням про надання кредиту.
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10. Фонд забезпечує перерахування повної суми коштів (якщо кредит
надається одноразово) Перехідному банку після укладання відповідних
кредитного договору та договору (договорів) забезпечення / передачі до Фонду
належним чином оформленої державної гарантії або суми відповідного траншу
після отримання Фондом клопотання Перехідного банку про перерахування
чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено надання
кредиту траншами).
V. Контроль за виконанням умов кредитного договору та
відповідальність
1. Перехідний банк протягом строку дії кредитного договору подає до
Фонду інформацію відповідно до пункту 7 розділу ІV цього Положення:
щотижня – прогноз грошових потоків Перехідного банку на наступний
тиждень;
щоденно – інформацію про фактичні грошові потоки Перехідного банку.
Фонд має право запитувати у Перехідного банку додаткову інформацію
та/або документи, необхідні для аналізу прогнозних та фактичних грошових
потоків Перехідного банку, а Перехідний банк зобов’язаний надавати Фонду
запитувану інформацію та/або документи.
2. За порушенням умов кредитного договору Перехідний банк несе
відповідальність, визначену умовами такого договору та законодавством.
Начальник відділу методології
та стратегічного планування

Тетяна ОВЧАРЕНКО

