
Голландські аукціони:  
все, про що ви хотіли знати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав "пілотний проект": активи банків,
що ліквідуються, реалізовуватимуться за голландською моделлю аукціону. Навіщо
запроваджується нова модель? Як відбуватимуться торги? Хто зможе брати участь в

аукціонах?

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО "ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ"

http://www.fg.gov.ua/91-news-uk/20424-fond-prodavatyme-aktyvy-z-vykorystanniam-modeli-hollandskykh-auktsioniv-rishennia-pro-pilotnyi-proekt-zareiestrovano-u-miniusti


Навіщо запроваджуються "голландські аукціони"? 

Сьогодні Фонд гарантування відповідає за ліквідацію понад 90 банків. У значної частини із них кінцевий строк
ліквідації добігає кінця уже у 2018-19 роках. При цьому, аби завершити ліквідацію, Фонд зобов'язаний продати усі
активи, що перебувають на балансі банку, а отримані кошти - спрямувати на задоволення вимог кредиторів банку. 

Упродовж останніх трьох років Фонд активно реформував систему реалізації активів, пройшовши шлях від закритих
торгів - до електронних аукціонів - і нарешті до створення системи ProZorro.Продажі. 

Створивши єдині і відкриті правила гри, забезпечивши рівний доступ усіх зацікавлених інвесторів до інформації
про активи, сьогодні Фонду потрібно нарощувати темпи реалізації активів. І допомогти в цьому і повинна

голландська модель аукціону.



Швидкий продаж
активів

Регламент дозволяє із ймовірністю
99% лише за ТРИ сесії торгів
реалізувати активи. Крім того,

швидкий та прозорий продаж знизить
операційні витрати Фонду.

Завершення
ліквідації банків

Використання моделі голландського
аукціону дозволить вчасно

завершити ліквідацію банку, строк
виведення з ринку яких добігає кінця

упродовж найближчого року

Підвищення
ефективності
продажу

Незворотне об'єднання активів у пули
після досягнення мінімальної ціни на
індивідуальних торгах – стимул для
підвищення активності роздрібних

покупців

ВЗЯТИ УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ!

https://prozorro.sale/auction/search/?source=auction&index=1


Як відбуватимуться торги за голландською моделлю?

Старт індивідуальних торгів з
балансової вартості та
автоматичне покрокове
зниження ціни
На індивідуальний продаж активи
виставлятимуться з балансової
вартості. Упродовж одного дня
відбуватиметься автоматичне
покрокове зниження ціни до
моменту, поки хтось із учасників
торгів натисне кнопку "придбати",
або ж ціна знизиться до 20% від
балансової вартості.  

Крок аукціону - 1% 

Кожен учасник аукціону може
зупинити торги на
прийнятному для себе рівні
ціни, натиснувши кнопку
"придбати".

Подання закритих цінових
пропозицій
Кожен зареєстрований учасник

аукціону має право подати свою

"закриту цінову пропозицію"
(sealed-bid). Вона має перевищувати

ставку, на якій зупинилось

автоматичне покрокове зниження

ціни, щонайменше на один крок

аукціону. Це - остання
можливість для решти
учасників аукціону зробити
ставку, подати свою
найкращу цінову пропозицію
і поборотися за актив.  

Період для подання закритих цінових

пропозицій починатиметься,

незалежно від моменту здійснення

ставки, що зупинила автоматичне

покрокове зниження ціни: у період з

16:15 до 16:45 і загалом триватиме 15

хвилин.  

Подання цінової пропозиції

По завершенню етапу подання
закритих цінових пропозицій -
вони розкриваються, і учасник,
який зупинив автоматичне
покрокове зниження ціни
отримує право "перебити"
щонайменше на один крок
аукціону найбільшу закриту
цінову пропозицію,
запропонувавши свою
"останню ціну" (best and �nal).
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У чому переваги "голландського аукціону"?

АУКЦІОН ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА УМОВИ, ЩО СТАВКУ ЗРОБИТЬ ХОЧА Б ОДИН УЧАСНИК

КОЖЕН АКТИВ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ВИСТАВЛЯТИМЕТЬСЯ НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ РАЗІВ І
ТОРГИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ УПРОДОВЖ ОДНОГО ДНЯ 

ЯКЩО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОДАЖ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ - НАДАЛІ АКТИВИ ТОРГУВАТИМУТЬСЯ ЛИШЕ
У СКЛАДІ ПУЛІВ, ДЕ В БОРОТЬБУ ЗА НИХ "ВКЛЮЧАТЬСЯ" ПРОФЕСІЙНІ ГРАВЦІ РИНКУ - КОМПАНІЇ,
ЩО УМІЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ІЗ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ МОЖНА У ДЕНЬ ТОРГІВ, НАВІТЬ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ
АУКЦІОНУ

НІХТО З ПОТЕНЦІЙНИХ ПОКУПЦІВ НЕ ЗНАТИМЕ, СКІЛЬКИ УЧАСНИКІВ
ЗАРЕЄСТРУВАЛОСЯ НА АУКЦІОН

РЕГЛАМЕНТ ТОРГІВ

http://www.fg.gov.ua/images/docs/sales/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf


14 вересня 2017 року відбувся круглий стіл на
тему 
"Продаж проблемних активів: дорого чи
дешево? Нові правила гри на ринку" 
Учасники: 
Світлана Рекрут - заступник директора-розпорядника ФГВФО 
Ігор Уманський - радник Президента України 
Сергій Никифоров - виконавчий директор Асоціації
колекторського бізнесу України 
Дмитро Ломідзе - операційний директор Групи ПрімоКолект 
Костянтин Кауфман - ПАТ «Кредобанк» 
Андрій Романчук - керуючий партнер, адвокат, ЮК MORRIS
GROUP 
Олексій Соболев - керівник проекту ProZorro.Продажі 
Олег Падалка - Директор Асоціації «Біржові та електронні
майданчики» 
Тарас Єлейко, директор департаменту консолідованого
продажу активів ФГВФО 
Ілля Михайлов, заступник директора департаменту
консолідованого продажу активів ФГВФО 
Модератор: 
Тимофій Милованов - Почесний президент Київської Школи
Економіки, Професор Піттсбурзького університету, співзасновник
VoxUkraine, член Ради НБУ.

 

Запис круглого столу

https://www.youtube.com/watch?v=HV6wKxjqf54&feature=youtu.be


У червні 2017 року Тимофій Милованов, PhD, Університет Пітсбургу та Київська школа
економіки, Наталія Шаповал, MA, Київська школа економіки, Андрій Запечельнюк,
PhD, Університет св. Андрія, Девід Хафман, PhD, Університет Пітсбургу, Ракеш Вора,
PhD, Університет Пенсильванії та Олексій Соболев, CFA, Prozorro.Sale написали
Меморандум, в якому дослідили поточний стан продажу проблемних активів через
платформу ProZorro.Продажі та запропонували свої рекомендації, як підвищити
її ефективність та доходи.  

За наданими рекомендаціями, модифікований голландський аукціон із сліпим раундом на
фінальному етапі, може значно підвищити ефективність аукціонів.  

З повним текстом Меморандуму можна ознайомитись за посиланням  
 

© 2017 Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб  

Догори

Презентація «Процедура голландських аукціонів: основні етапи і особливості»

http://www.kse.org.ua/download.php?downloadid=830
https://www.facebook.com/fg.gov.ua/
https://www.youtube.com/user/fgvfo/feed
javascript:t452_scrollToTop();
http://www.fg.gov.ua/images/docs/presentation/Dutch-Traning-2709.pdf
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