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Зміни до 
Господарського процесуального

кодексу України 

єдиний спосіб захисту прав осіб, які є (були)
учасниками банку і права та інтереси яких були
порушені внаслідок виведення неплатоспроможного
банку з ринку або ліквідації банку на підставі
протиправного (незаконного) індивідуального акта
НБУ, ФГВФО, МФУ, НКЦПФР, рішення КМУ

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНОЇ ШКОДИ У
ГРОШОВІЙ ФОРМІ

5
СТАТТЮ

ДОПОВНЕНО Ч. 3, 4:

не може бути підставою для застосування способів
захисту у вигляді визнання недійсними, нечинними,
протиправними та скасування будь-яких рішень,
правочинів або інших дій / визнання протиправною
бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у
процедурі виведення неплатоспроможного банку з
ринку / ліквідації банку

ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМ
(НЕЗАКОННИМ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

АКТА/РІШЕННЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У Ч.3 СТ.5
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Зміни до 
Господарського процесуального

кодексу України 

встановлюються особливості визначення шкоди,
завданої у результаті виведення банку з ринку або
ліквідації банку на підставі протиправних
(незаконних) індивідуальних актів НБУ, ФГВФО,
МФУ, НКЦПФР, рішень КМУ особам, які на дату
прийняття таких індивідуальних актів або рішень,
відповідно, мали статус учасників такого банку

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО БАНКИ І
БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" ТА 

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО СИСТЕМУ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

73
Ч.2 СТАТТІ

ДОПОВНЕНО АБЗ.5:
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Зміни до 
Господарського процесуального

кодексу України 

зупинення дії рішень (нормативно-правових актів чи
індивідуальних актів) НБУ, а також встановлення для НБУ,
його посадових та службових осіб заборони або обов'язку
вчиняти певні дії, обов'язку утримуватися від вчинення
певних дій

накладення арешту на майно (активи), у тому числі грошові
кошти, ФГВФО або банку, віднесеного до категорії
неплатоспроможних, або банку, що ліквідується відповідно
до ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб",
яке належить або підлягає передачі чи сплаті ФГВФО або
банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, банку,
що ліквідується відповідно до ЗУ "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб", і знаходиться у нього
чи інших осіб

встановлення заборони або обов'язку ФГВФО, банку,
віднесеному до категорії неплатоспроможних, банку, що
ліквідується відповідно до ЗУ "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб", їх посадовим особам, іншим особам
під час реалізації ФГВФО майна (активів) банку,
віднесеного до категорії неплатоспроможних, вчиняти певні
дії або встановлення обов'язку для таких осіб утримуватися
від вчинення певних дій

зупинення дії рішень КМУ про участь держави у виведенні
неплатоспроможного банку з ринку, індивідуальних актів
МФУ, прийнятих на виконання таких рішень КМУ,
індивідуальних актів НКЦПФР, прийнятих у процесі
виведення неплатоспроможного банку з ринку, а також
встановлення для КМУ, МФУ, НКЦПФР, їх посадових та
службових осіб заборони або обов'язку вчиняти певні дії,
обов'язку утримуватися від вчинення певних дій, що
випливають з таких рішень/актів

 

 

 

137
Ч.6-7 СТАТТІ

ВИКЛАДЕНО 

В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЗОВУ ШЛЯХОМ:
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Зміни до 
Господарського процесуального

кодексу України 

може бути передано приймаючому або перехідному
банку у встановленому законодавством про систему
гарантування вкладів фізичних осіб порядку з
письмовим повідомленням ФГВФО особи, в інтересах
якої накладено арешт. При цьому передане майно
(активи), у тому числі грошові кошти, залишається
обтяженим відповідно до ухвали суду про накладення
арешту

МАЙНО (АКТИВИ), У ТОМУ ЧИСЛІ ГРОШОВІ КОШТИ,
КЛІЄНТА БАНКУ, НА ЯКЕ СУДОМ НАКЛАДЕНО АРЕШТ ДО

ДНЯ ВІДНЕСЕННЯ ЦЬОГО БАНКУ ДО КАТЕГОРІЇ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ АБО ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРО ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА
ЛІКВІДАЦІЮ БАНКУ З ПІДСТАВ, ВИЗНАЧЕНИХ 

СТ.77 ЗУ "ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" (КРІМ
ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ ЗА РІШЕННЯМ ЙОГО ВЛАСНИКІВ)
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137
Ч.8 СТАТТІ

ВИКЛАДЕНО 

В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:



Зміни до 
Господарського процесуального

кодексу України 

щодо позовів ФГВФО, які подані ним у межах
процедури виведення неплатоспроможного банку з
ринку

ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

141
СТАТТЮ

ДОПОВНЕНО Ч.10:
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ВІДПОВІДНО ДО ПРИКІНЦЕВИХ ТА
ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Закону України від 13.05.2020 №590-IX
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судові провадження в господарських справах за
позовом учасника та/або колишнього учасника банку
про захист прав або інтересів, які були порушені
внаслідок виведення банку з ринку на підставі
протиправного (незаконного) індивідуального акта
НБУ, ФГВФО, МФУ, НКЦПФР, рішення КМУ,
судовий розгляд яких станом на день набрання
чинності цим Законом не завершений у судах першої,
апеляційної або касаційної інстанцій шляхом
ухвалення рішення (ухвали, постанови)

У РАЗІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ОБРАНИХ ПОЗИВАЧЕМ
СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ВИМОГАМ Ч. 3, 4 СТ. 5 ГПКУ 

ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАКРИТТЮ У ВІДПОВІДНІЙ ЧАСТИНІ
СУДОМ, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАЄ СПРАВУ

вирішуються, розглядаються або переглядаються з
урахуванням особливостей, встановлених цим
Законом

СУДОВІ ПРОВАДЖЕННЯ, РОЗПОЧАТІ 
ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКОНОМ, 

У ЯКИХ НА ДЕНЬ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ
ЗАКОНОМ НЕ УХВАЛЕНО ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

застосовуються встановлені цим Законом правила
визначення розміру шкоди, завданої у результаті
виведення банків з ринку на підставі протиправних
(незаконних) індивідуальних актів НБУ, ФГВФО,
МФУ, НКЦПФР, рішень КМУ

ПРИ ВИРІШЕННІ ВСІХ СУДОВИХ СПОРІВ, ЯКІ
СТАНОМ НА ДЕНЬ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ

ЗАКОНОМ НЕ ЗАВЕРШЕНІ В СУДАХ ПЕРШОЇ,
АПЕЛЯЦІЙНОЇ АБО КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ 

ШЛЯХОМ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ (УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ)



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення механізмів

регулювання банківської діяльності 
від 13.05.2020 №590-IX


