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Щодо змін в законодавстві 

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє, 

що 13.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування 

вкладів фізичних осіб» № 2180-IX від 01.04.2022 (далі - Закон). Публікація 

Закону: «Голос України» № 84 від 12.04.2022.  

Зі змінами до законодавства, що вносяться Законом, можна 

ознайомитись за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-

20#Text.  

Зокрема, Законом передбачено, що протягом дії воєнного стану в 

Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в 

Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному 

розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що 

передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, 

передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб»  

Дія цієї норми Закону поширюється для банків,  рішення про 

віднесення яких до категорії неплатоспроможних або про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію яких з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

прийняті після набрання чинності цим Законом протягом дії воєнного стану 

в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні.  

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування 
воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за 

вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути 

збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду. 

Враховуючи вищенаведене, на період воєнного стану в Україні у 

Довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб рекомендуємо 

зазначати: 

 «Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує 

кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи 

відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку 

процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною 

четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб». 

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами 
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не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за 

рішенням адміністративної ради Фонду.»  

Вищезазначене формулювання рекомендуємо використовувати  для 

розміщення на вебсайтах банків.  

Законом внесені зміни до визначення термінів «вклад» і «вкладник». У 

випадку прийняття банком рішення про включення зазначених термінів до 

договорів банківського вкладу та договорів банківського рахунка, їх 

необхідно привести у відповідність до Закону. 

Також внесені зміни до частини четвертої статті 26 Закону «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині виключення пункту 

третього «за ощадними та депозитними сертифікатами банків». 

Звертаємо увагу на необхідність привести діяльність банків у 

відповідність до вимог Закону. 

У шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом Фонду 

необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність. 

Повідомляємо, що Фондом готуються Зміни до Інструкції про порядок 

здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням 

виконавчої дирекції Фонду 26.05.2016 № 825. 

У разі наявності питань пропонуємо звертатись у Фонд до відділу 

захисту прав вкладників на адресу cn-vzpv@fg.gov.ua. 

 

 

 

Заступник директора - розпорядника              Андрій ОЛЕНЧИК  

 
 

 

 

 

 

 


