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Національна комісія, що
здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Національний банк України
Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб

Про зміни до законодавства з метою
повернення
коштів
вкладникам
кредитних спілок
З метою вирішення питання вкладників кредитних спілок, кошти яких
знаходяться на рахунках банків, визнаних неплатоспроможними, Всеукраїнська
асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), вважає за необхідне таке.
Нацкомфінпослуг, підтримати та розробити зміни до Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Порушене питання викликано неможливістю кредитних спілок отримати для
розрахунків зі своїми вкладниками, оплати праці своїх працівників, сплати
податків кошти, розміщені в банках, які визнані банкрутами і знаходяться на стадії
ліквідації.
ВАКС має зазначити, що на вимогу законодавства певний обсяг коштів
пересічних громадян – вкладників кредитних спілок було розміщено кредитними
спілками на рахунках банків.
Обираючи банк для розміщення коштів, кредитні спілки керувалися, і до
сьогодні керуються, показниками фінансової діяльності банків та значенням їх
економічних нормативів, які оприлюднюються Національним банком України.
У своїх листах на звернення ВАКС, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
зазначає, що кредитні спілки не сплачують регулярні збори до Фонду і тому їх
вкладники не можуть бути віднесені до четвертої черги вимог кредиторів,
визначеної частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб». Дійсно, кредитні спілки не є учасниками Фонду, проте,
не кредитні спілки ошукали своїх вкладників, вкладників кредитних спілок
ошукали банки які, в свою чергу, є учасниками Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб і, на думку ВАКС, саме грошима, які надходили від банків, сьогодні
слід розрахуватися з вкладниками кредитних спілок.
Розрахунки можуть бути зроблені відповідно наданих кредитними спілками
реєстрів вкладників, через повернення вкладів шляхом нарахування на особисті
рахунки у розмірі відповідно депозитних договорів укладених з кредитними
спілками, або іншим шляхом. Наголошуємо: кошти, розміщенні юридичними
особами - кредитними спілками в банках, не кредити банків, не кошти, запозичені у
іноземних інвесторів, - це вклади пересічних, у більшості своїй малозабезпечених,
українських громадян.

За весь період існування кредитні спілки ніколи, ні в якому вигляді не мали
державної підтримки, проте мали чимало обмежень, в тому числі обмежень по
розміщенню своїх коштів і доступу до правдивої інформації та реального
аналізу фінансового стану банків. Кредитні спілки не за своїм бажанням
вкладали кошти в банки і не самостійно оцінювали фінансовий стан банківських
установ.
На думку ВАКС, опікуючись про громадян України, Держава, Верховна
Рада, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб мають і можуть вирішити порушене питання. Вважаємо, що питання можна
вирішити шляхом погодження та прийняття змін до Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:
 пункт 4 частини першої статті 2 «Визначення термінів» викласти у такій
редакції:
«4) вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької
діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного
сертифіката та кредитна спілка, яка уклала договір банківського вкладу
(депозиту) і розмістила на банківському вкладі (депозиті) кошти своїх
вкладників – фізичних осіб»;
 частину першу статті 26 «Гарантії за вкладом» викласти у такій редакції:
«1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку та вкладнику кредитної спілки,
кошти якого були розміщені кредитною спілкою на банківському депозиті,
відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу,
включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом
банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від
кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів
за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду
не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування
коштів за вкладами.»;
 пункт 1 частини шостої статті 36 «Наслідки запровадження тимчасової
адміністрації» викласти у такій редакції:
6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, не
поширюється на зобов'язання банку щодо:
«1) виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився,
за договорами банківського рахунку вкладників та за договорами з кредитними
спілками, які розмістили кошти своїх вкладників на банківському рахунку.
Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується
Фондом».
ВАКС вважає, що можуть бути надані інші пропозиції, але питання
повинно бути вирішеним і гроші людям мають бути поверненими.
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