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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

До мене, як народного депутата України, звернулася ініціативна група   

вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» з проханням сприяти у захисті їхніх 

фінансових прав. 

 Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 23 

травня 2016 року № 14 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства 

"Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних"  виконавчою 

дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято 

рішення від 23 травня 2016 року № 812 «Про запровадження тимчасової 

адміністрації у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень 

тимчасового адміністратора банку», уповноваженою особою Фонду призначено 

та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «БАНК 

Ірклієнку Юрію Петровичу. 

Згодом,  у відповідності до рішення Правління Національного банку 

України від 12 липня 2016 року № 124-рш «Про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виконавчою 

дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд ) прийнято 

рішення від 12 липня 2016 р. №1213 «Про початок процедури ліквідації ПАТ 

«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку» 

Юрію Ірклієнку. 



З перших днів запровадження тимчасової адміністрації в банку під 

керівництвом  Ірклієнко Юрія  Петровича відбуваються масові порушення прав 

клієнтів банку. 

В доступі до інформації про стан власних рахунків клієнтам банку 

постійно відмовлялось. Спочатку відділення працювали у закритому режимі без 

клів, пізніше відділення банку стали просто закриватися. 

Починаючи з 18 липня 2016 року була організована служба з прийому заяв 

таким чином, що для написання заяви клієнтам банку необхідно було по кілька 

днів відстояти в черзі.  Будь-які звернення невстановленого зразку або без 

пред'явлення договорів працівниками не приймалися, або приймалися лише 

після попередження про намір викликати співробітників правоохоронних 

органів (в результаті звернення залишалися без розгляду).     Всі  заяви 

приймалися лише в м. Києві, в жодному іншому місті мільоннику заяви не 

приймалися. На запити в електронному вигляді, як правило приходила відписка 

про «неповний пакет документів» або відповідь  не надходила взагалі. 

У відповідності до ч.2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» - протягом дії тимчасової адміністрації Фонд 

зобов’язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), 

вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження 

тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі 

договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї 

статті.  

На сьогоднішній день, уповноваженою особою в рамках «захисту інтересів 

вкладників» прийнято рішення про невиплату вкладникам коштів та 

блокування всіх рахунків клієнтів за умови - за рахунками фізичних осіб, по 

яких в період з 19 по 23 травня 2016 року відбулись одна чи декілька наступних 

подій: 

- зарахування коштів через касу Банку на вкладний(депозитний) рахунок 

фізичної особи. 

- зарахування коштів через касу Банку на поточний рахунок фізичної 

особи. 



- переказ коштів, в межах балансу Банку, на поточний рахунок фізичної 

особи (в тому числі з поточних рахунків суб’єктів господарювання). 

- фізична особа є одночасно позичальником та вкладником (кредитором) 

Банку». 

Такі дії з позбавлення кілька тисяч вкладників прав своєчасно отримати 

гарантовану суму відшкодування уповноваженою особою Фонду Ірклієнко 

Юрієм Петровичем, як особи наділеної владними повноваженнями, не тільки 

порушують Закони та Конституцію України,  але й підривають будь-яку довіру 

до банківської системи України, суб'єктів владних повноважень. 

  В зв’язку з викладеним вище, керуючись статтею 16 Закону України 

«Про статус народного депутата України», прошу включити в установленому 

Законом порядку вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» до списку 

вкладників, які мають отримати кошти за своїми вкладами в межах 

гарантованої Фондом суми протягом дії тимчасової адміністрації.  

           У разі наявності передбачених законом підстав для обмеження виплат 

певному вкладнику коштів за його вкладом в межах гарантованої Фондом суми 

з числа вкладників – поінформувати мене та відповідних вкладників про ці 

підстави з посиланням на конкретні норми Закону.  

          Здійснити в установленому Законом порядку своєчасні та повні виплати 

коштів за вкладами у ПАТ «Банк Михайлівський» тим вкладникам банку, строк 

договорів яких з ПАТ «Банк Михайлівський» закінчився, та вкладникам банку 

за договорами банківського рахунку. 

           Надати мені інформацію про заплановані строки, черговість та порядок 

проведення виплат коштів за вкладами у ПАТ «Банк Михайлівський» під час 

тимчасової адміністрації. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та 

заявників через Картаву Лєніну Леонідівну за адресою: 69095, м. Запоріжжя, 

вул. Олександрівська, 97 «а» кв. 18 в термін, встановлений чинним 

законодавством України.  

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


