
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

02.03.2020 м. Київ                               № 495 

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України  

11 березня 2020 року за № 253/34536 

 
Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини п’ятої 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, стратегічного планування та євроінтеграції разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього 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 
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гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної 

реєстрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «02» 03 2020 року № 031/20 



3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

02 березня 2020 року № 495 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України  

 11 березня 2020 року за № 253/34536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗМІНИ 

до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

 

 1. У Положенні щодо організації продажу активів (майна) банків, що 

ліквідуються, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 24 березня 2016 року № 388, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за 

№ 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872): 

 

1) розділ І доповнити новими пунктами 6 – 8 такого змісту: 
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 «6. До початку перебігу та закінчення строків, зазначених у цьому 

Положенні, застосовуються положення глави 18 Цивільного кодексу України. 

 

 7. Продаж активу(ів) (майна) із застосуванням акредитивної форми 

розрахунків здійснюється на умовах, визначених рішенням виконавчої дирекції 

Фонду про умови продажу активу(ів) (майна), з урахуванням вимог 

нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення 

банками операцій за акредитивами. 

 

 8. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом 

безпосередньо, веб-сайтом банку є офіційний веб-сайт Фонду.»; 

 

 2) у пункті 2 розділу VII:  

  

 1) в абзаці першому слова «покупець має внести організатору відкритих 

торгів (аукціону) грошові кошти»» замінити словами «покупець зобов’язаний 

внести на рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) гарантійний внесок 

у вигляді грошових коштів»; 

  

2) після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

 «Виконавча дирекція Фонду має право скасувати результати відкритих 

торгів (аукціонів), якщо буде встановлено факт порушення умов їх проведення, 

у тому числі щодо внесення гарантійного внеску.». 

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

третім – сьомим. 

 

 2. Абзаци третій, четвертий підпункту 2 пункту 2 рішення виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про реалізацію активів 

(майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів 
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(аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення 

електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового 

зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових 

пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, викласти в такій редакції: 

 «не менше 14 робочих днів – для лота, сформованого з індивідуально 

визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), що виставляються на 

продаж у складі пулу вперше, крім активів (майна) банку(ів), до настання 

граничного строку завершення процедури ліквідації якого(их) залишилося 

менше 120 днів; 

не менше 3 робочих днів – для лота, сформованого з пулу активів (майна), 

що виставляються на продаж у складі пулу повторно, а також для лота, 

сформованого з індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів 

(майна) банку(ів), до настання граничного строку завершення процедури 

ліквідації  якого(их) залишилося менше 120 днів.». 

   

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування  

та євроінтеграції           Тетяна ОВЧАРЕНКО 

 

 


