
 
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

03.02.2022 

 

м. Київ                               

   

№ 87 

 
Зареєстроване у Міністерстві юстиції України  

23 лютого 2022 року за № 253/37589 

   
Про затвердження Положення про 

виконання Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб засобами автоматизованої 

системи виплат судових рішень на користь 

вкладників щодо стягнення гарантованої 

суми відшкодування за вкладом, 

розміщеним у банку, вкладникам якого 

припинено або завершено виплати, та/або 

пов’язаних з таким стягненням інших сум 

та Змін до Інструкції про порядок 

фінансування процесу виплат банками-

агентами гарантованої суми відшкодування 

за вкладами  

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини третьої статті 

12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча 

дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про виконання Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на 

користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за 
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вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено 

виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум, що додається. 

 

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок фінансування процесу 

виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, 

затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122, що додаються. 

 

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом 

правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства 

юстиції України для державної реєстрації. 

 

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. Це рішення набирає чинності з  дня його офіційного опублікування.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора-розпорядника Рудуху Н. Є. 

 

Директор-розпорядник     Світлана РЕКРУТ 

 
Протокол засідання виконавчої  дирекції  

                    Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Інд.57                            від 03 лютого 2022 року № 010/22 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами 

автоматизованої системи виплат судових рішень  на користь вкладників 

щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, 

розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено 

виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум  

 

1. Це Положення визначає порядок виконання Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) засобами автоматизованої системи виплат 

Фонду в добровільному порядку судових рішень щодо стягнення / зобов’язання 

відшкодувати / здійснити виплату Фондом гарантованої суми відшкодування за 

вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено 

виплати  гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами, та/або пов’язаних 

з таким стягненням інших сум. 

 

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

автоматизована система виплат Фонду – у значенні, наведеному в 

Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

03 лютого 2022 року № 87 

 

Зареєстроване у Міністерстві 

юстиції України  

23 лютого 2022 року № 253/37589 
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зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за 

№ 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823) (далі – Положення № 14); 

банк-агент – банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми 

відшкодування коштів за вкладом відповідно до Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», визначений відповідно до Положення про 

порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806 (у редакції рішення 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 січня 

2020 року № 35); 

заявник – фізична особа, на користь якої ухвалене судове рішення; 

модуль операцій виплат (далі – МОВ) – у значенні, наведеному у 

Положенні № 14; 

процесинговий центр Фонду (далі – ПЦФ) – у значенні, наведеному у 

Положенні № 14; 

судове рішення – судове рішення, яке набрало законної сили та стосується 

стягнення / зобов’язання відшкодувати / здійснити виплату Фондом гарантованої 

суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого 

припинено або завершено виплати  гарантованих сум відшкодування коштів за 

вкладами, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум.  

 

3. Виплата коштів за судовим рішенням здійснюється засобами 

автоматизованої системи виплат Фонду через банки-агенти. 

 

4. Для отримання коштів за судовим рішенням заявник звертається до 

Фонду із заявою про виконання судового рішення, в якій зазначаються прізвище, 
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ім’я, по батькові (за наявності) заявника, місце його проживання або контактна 

адреса для листування. 

До заяви додаються: 

засвідчена особистим підписом заявника копія паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові 

(за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що 

видав документ, дату видачі; 

копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує 

реєстрацію заявника в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, 

або копія сторінки паспорта, в якому контролюючим органом зроблено відмітку 

про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером 

паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової 

картки платника податків / копія паспорта у формі картки, що містить 

безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами 

Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному 

безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»; 

копія судового рішення з датою набрання ним законної сили, засвідчена 

належним чином судом.  

У разі звернення до Фонду представника заявника додатково подається 

нотаріально засвідчена копія довіреності. За результатом розгляду заяви 

представника заявника Фонд передає до банку-агента інформацію з реквізитами 

заявника. 

 

5. Заява про виконання судового рішення розглядається у строк, що не 

перевищує трьох місяців. 
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6. У разі звернення Фондом до суду, який розглядав справу, із заявою про 

роз’яснення судового рішення, виправлення описок та/або арифметичних 

помилок у судовому рішенні, зміні чи встановленні способу і порядку його 

виконання, або з інших підстав, передбачених процесуальним законом та 

необхідних для належного виконання судового рішення, перебіг строку, 

передбачений у пункті 5 цього Положення, зупиняється до моменту розгляду 

судом відповідної заяви Фонду та постановлення ухвали, що набрала законної 

сили. 

 

7. Про результати розгляду заяви Фонд повідомляє заявника та/або його 

представника у строк, передбачений пунктом 5 цього Положення. 

 

8. Рішення про вивантаження на ПЦФ інформації про заявника та належну 

йому суму коштів на виконання судового рішення приймається виконавчою 

дирекцією Фонду. 

 

9. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції: 

здійснює формування штатними засобами МОВ інформації про заявника 

та суми коштів, належні до виплати заявнику відповідно до судового рішення; 

вивантажує на ПЦФ інформацію про заявника та загальну суму коштів, 

належну заявнику. 

 

10. Заявник має право одержати кошти, належні йому до виплати на 

підставі судового рішення, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що 

підключений до ПЦФ. 

 

11. Банк-агент здійснює виплату коштів заявнику відповідно до 

інформації, отриманої від Фонду через ПЦФ на підставі укладеного з Фондом 
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договору, та надає Фонду звіти про виплати таких коштів у строки, за формою 

та структурою звітного файла, визначеними таким договором. 

 

12. Розрахунки Фонду з банком-агентом здійснюються в порядку та  

строки, встановлені Інструкцією про порядок фінансування процесу виплат 

банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, затвердженою 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 

11 жовтня 2017 року за № 1254/31122. 

 

Начальник управління організації виплат  

вкладникам та операційної підтримки  

банків, що виводяться з ринку                                               Олена РАКАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

03 лютого 2022 року № 87 

 

Зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України  

23 лютого 2022 року № 253/37589 
 

ЗМІНИ 

до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами 

гарантованої суми відшкодування за вкладами  

 

1. Доповнити пункт 1 після слів «(далі – неплатоспроможні банки)» 

словами «, а також коштів, що виплачуються Фондом на виконання в 

добровільному порядку судових рішень на користь вкладників щодо стягнення 

гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам 

якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням 

інших сум». 

 

2. Пункт 2 викласти в такій редакції: 

«2. У цій Інструкції термін «виплати» вживається як сплата банком-

агентом:  

гарантованої суми відшкодування за вкладами вкладникам 

неплатоспроможних банків; 

коштів, що виплачуються Фондом на виконання в добровільному порядку 

судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми 

відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено 

або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум.». 

 

Начальник відділу методології та  

стратегічного планування                                               Тетяна ОВЧАРЕНКО 


