ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
29.05.2017

м. Київ

№ 2188

Про затвердження переліку банків,
що ліквідуються, активи (майно)
яких реалізується в межах пілотного
проекту відповідно до рішення виконавчої
дирекції Фонду від 13.03.2017 № 979
Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12,
частини третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», а також з метою апробації нового підходу до реалізації
активів (майна) банків, що ліквідуються, та забезпечення їх реалізації за
найвищою вартістю у найкоротший строк, виконавча дирекція Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік банків, що ліквідуються, активи (майно) яких
реалізується в межах пілотного проекту відповідно до рішення виконавчої
дирекції Фонду від 13.03.2017 № 979, а саме: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ
«УКРГАЗПРОМБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ
«ПтБ», АТ «ЕРДЕ БАНК», АТ «БАНК ТАВРИКА», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ДАНІЕЛЬ», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», АТ «БАНК
«МЕРКУРІЙ», ПАТ «БАНК ФОРУМ», ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», ПАТ «КБ
«ПРОМЕКОНОМБАНК»,
ПАТ
«КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК»,
ПАТ
«ЗАХІДІНКОМБАНК», ПАТ «АКБ», ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК», АТ
«ФІНРОСТБАНК», ПАТ «КБ «УФС», АТ «ЄВРОГАЗБАНК», АТ «БАНК
ЗОЛОТІ ВОРОТА», ПАТ «ТЕРРА БАНК», ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», ПАТ
«ПРАЙМ-БАНК», ПАТ «АКТАБАНК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ПАТ
«ГРІН БАНК», АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», БАНК «ДЕМАРК», АТ «ПОРТОФРАНКО», ПАТ КБ «АКСІОМА», ПАТ «МЕЛІОР БАНК», ПАТ «БГ БАНК»,
ПАТ «ЛЕГБАНК», ПАТ «БАНК КАМБІО», ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», ПАТ
«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», ПАТ «ПРОФІН БАНК», ПАТ АБ
«УКООПСПІЛКА», ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК», АТ «ЗЛАТОБАНК»,
АТ «ІМЕКСБАНК», ПАТ «КБ «НАДРА», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», ПАТ «КБ
«СТАНДАРТ», ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», ПАТ «УПБ», ПАТ «БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», АТ «БАНК
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«НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «УНІКОМБАНК», ПАТ БАНК
«КОНТРАКТ», АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ «ЮНІОН
СТАНДАРД БАНК», ПАТ «АВАНТ-БАНК», ПАТ «УКРІНБАНК», ПАТ «БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ – Україна», ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ, ПУАТ
«СМАРТБАНК», ПАТ «КЛАСИКБАНК», ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ
«ДЕРЖЗЕМБАНК», ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК», АТ «ФОРТУНА-БАНК», АТ
«АРТЕМ-БАНК», ПАТ БАНК «ТРАСТ», умови продажу яких не
затверджувались виконавчою дирекцією Фонду до набрання чинності цим
рішенням або відкриті торги (аукціони) за якими не були організовані
протягом 2 (двох) місяців з дати прийняття відповідних рішень виконавчою
дирекцією Фонду про затвердження умов продажу таких активів.
2. Встановити, що пілотний проект з продажу активів (майна) банків, що
ліквідуються, зазначених у пункті 1 цього рішення, не розповсюджується на
активи (майно), які знаходяться у заставі, щодо яких заставодержателем
визначені інші умови продажу.

3. Департаменту консолідованого продажу та управління активами за
результатами реалізації пілотного проекту подати виконавчій дирекції Фонду
пропозиції щодо доцільності впровадження застосованого підходу до реалізації
активів (майна) інших банків, що ліквідуються.
4. Відділу
зв’язків
з
громадськістю
та фінансової
просвіти
(Серветник І.В.) забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
директора-розпорядника Рекрут С.В.
6. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Директор-розпорядник

Інд. 28

К.М. Ворушилін

Протокол
засідання виконавчої дирекції
від «___»________ 2017 року № ____
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Члени виконавчої дирекції
_________________ (А.Я. Оленчик)
_________________ (Н.Є. Рудуха)
_________________ (В.В. Новіков)
_________________ (О.В. Нужненко)
_________________ (С.В. Рекрут)

Погоджено:

Заступник директора-розпорядника

_____________ (С.В. Рекрут)

Департамент консолідованого
продажу активів

_____________ (Т.Я. Єлейко)

Юридичний департамент

_____________ (О.П. Плотніченко)

Виконавець: Погосян Г.А.

