
 
 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

02.04.2020                                   м. Київ                                          № 727 

 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України  

22 квітня 2020 року за № 366/34649 

 
Про внесення змін до Положення про 

порядок здійснення та розрахунку витрат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

на утримання та продаж заставленого майна 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації вимог абзацу 

другого частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб», виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Внести до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого 

майна, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483, такі зміни: 

 

 1) у пункті 2 розділу ІІ:  

в абзаці першому підпункту 1, підпункті 3 цифри «6,0» замінити цифрами 

«12»; 

в абзаці першому підпункту 4 цифру та слово «3 відсотки» замінити 

цифрами та словом «12 відсотків»; 
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 2) абзац перший пункту 4 додатка до Положення викласти в такій редакції: 

«4. Фонд окремо проводить розрахунки за такими видами активів, як 

основні засоби та права вимоги за кредитами. На підставі отриманих результатів 

Фонд здійснює розрахунок показника, що є середньо арифметичним значенням, 

округленим за правилами математики, розрахованим на підставі отриманих 

значень результатів цих розрахунків. Цей показник приймається Фондом як 

рівень витрат, що відшкодовуються Фонду за такими реалізованими активами, 

як основні засоби, права вимоги за кредитами та іншими видами майна.». 

 

 3. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з 

юридичним департаментом 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.  

 

 Директор-розпорядник  Світлана РЕКРУТ 

  

 

 
Інд. 53 

 

 
Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «02» квітня 2020 року № 045/20 

 


