
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

19.08.2021 

 

м. Київ                               

   

№ 858 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

17 вересня 2021 року за № 1227/36849 
   

 

Про внесення змін до пункту 2 Положення 

про перелік інформації, яка подається до 

Кредитного реєстру Національного банку 

України Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб безпосередньо або 

уповноваженою особою Фонду у разі 

делегування їй повноважень 

 

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

систему гарантування вкладів фізичних осіб», частини четвертої статті 671 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», пункту 4 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру 

Національного банку України та вдосконалення процесів управління 

кредитними ризиками банків» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб вирішила: 

 

1. Внести до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається 

до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі 

делегування їй повноважень, затвердженого рішенням виконавчої дирекції 



 

 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29 травня 2018 року № 1485, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 червня 2018 року за 

№ 727/32179, такі зміни: 

 

1) у підпункті 1: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження, 

ознака резидентності. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків і має відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер 

паспорта / номер паспорта у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій;»; 

абзац третій доповнити словами «, ознака резидентності»; 

 

2) підпункт 3 викласти в такій редакції: 

«3) інформації про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною 

операцією (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання, 

вид забезпечення). Інформація щодо видів забезпечення надається з 

урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з 

питань організації статистичної звітності згідно з довідником S031 «Код виду 

забезпечення активу».». 

 

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 покласти на заступника 

директора-розпорядника Рудуху Н.Є.  

 

В.о. директора-розпорядника Ольга БІЛАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «19» серпня 2021 року  

№ 078/21  

 


