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Електронне повідомлення 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розглянув надісланий 

Вами запит. У відповідь на поставлені запитання повідомляємо: 

 

Порядок і строки виплат Фондом відшкодування за вкладами визначені 

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі - 

Закон). Згідно з ним Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів не 

пізніше 20 робочих днів (а для банків з базою даних про вкладників, яка містить 

інформацію про понад 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня 

початку процедури ліквідації банку та завершує виплату гарантованих сум у 

день подання документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) для 

внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи.   

 

27 січня 2021 року Фонд подав документи для внесення запису до ЄДР про 

ліквідацію ПАТ «ВБР» як юридичної особи та завершив виплати вкладникам 

гарантованих сум відповідно до ч. 7 ст. 26 Закону. Про це Фонд інформував на 

своєму сайті. Таким чином, строк проведення виплат гарантованих сум 

вкладникам ПАТ «ВБР» тривав з 25 грудня 2015 року по 27 січня 2021 року, 

тобто більше п’яти років. За цей час кожен вкладник цього банку мав 

можливість отримати відшкодування в межах гарантованої суми, яка становить 

200 000 грн. У строк здійснення виплат гарантованих сум вкладники ПАТ 

«ВБР» отримали загалом 35,1 млн гривень. З огляду на те, що передбачений 

Законом строк виплати коштів вкладникам ПАТ «ВБР» закінчився, правові 

підстави для виплати Фондом гарантованих сум відсутні. 

 

Задоволення вимог кредиторів банку (осіб, які мають вклади понад гарантовану 

суму 200 000 гривень) здійснюється за рахунок коштів, одержаних від продажу 

майна банку, що ліквідується, та у черговості, визначеній статтею 52 Закону. 
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Під час процедури ліквідації ПАТ «ВБР» все майно банку, яке можна було 

продати, було виставлене Фондом на продаж, а виручені кошти спрямовані на 

розрахунки з кредиторами банку. Усі можливі заходи, передбачені статтями 51 

та 53 Закону та спрямовані на задоволення вимог кредиторів банку, були 

здійснені. Загальна сума задоволених вимог кредиторів ПАТ «ВБР» становила 

4,945 млрд гривень.  

 

14 квітня 2021 року державним реєстратором було внесено запис до ЄДР про 

ліквідацію ПАТ «ВБР»  як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку 

вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.  

 

Відповідно до статті 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були 

незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і 

повноваження Фонду як ліквідатора ПАТ «ВБР» припинено. 

 

З огляду на вищевикладене, правові підстави для здійснення будь-яких виплат 

вкладникам ПАТ «ВБР» після 27 січня 2021 року у Фонду відсутні. Відтак 

жодних виплат у період з 27 квітня 2021 року до офіційної дати ліквідації ПАТ 

«ВБР» – 14 квітня 2021 – Фондом не могло бути здійснено. 
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