ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
30.03.2017

м. Київ

№ 1270

Про внесення змін до рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
від 26.01.2017 № 304
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. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду від 26.01.2017 № 304
«Про запровадження пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків,
що ліквідуються» такі зміни:
1.1. Пункти 1 та 2 викласти у такій редакції:
«1. Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «КБ
«ХРЕЩАТИК», а також права вимоги за кредитними договорами, що укладені
юридичними особами з ПАТ «Банк «Київська Русь»: № 25147-20/8-1 від
20.06.2008, № 42205-20/9-1 від 30.09.2009, № 170305/3 від 17.03.2005, № 1736-12
від 15.04.2008, № 252/KL-14 від 28.01.2014, № 266/KL-14 від 10.07.2014, №
34058-20/7-1в від 18.09.2007, № 34059-20/7-1в від 18.09.2007 (далі – пілотний
проект).
2. Встановити, що в рамках пілотного проекту здійснюється реалізація
активів (майна) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», ПУАТ
«ФІДОБАНК», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а також права вимоги за кредитними
договорами, що укладені юридичними особами з ПАТ «Банк «Київська Русь»: №
25147-20/8-1 від 20.06.2008, № 42205-20/9-1 від 30.09.2009, № 170305/3 від
17.03.2005, № 1736-12 від 15.04.2008, № 252/KL-14 від 28.01.2014, № 266/KL-14
від 10.07.2014, № 34058-20/7-1в від 18.09.2007, № 34059-20/7-1в від 18.09.2007,
умови продажу яких не затверджувались виконавчою дирекцією Фонду до
набрання чинності цим рішенням, відповідно до Положення щодо організації
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продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням
виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736, з урахуванням таких
особливостей:».
2. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти (Серветник І.В.)
забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду в мережі
Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасово
виконуючого обов’язки директора департаменту консолідованого продажу
активів (Єлейко Т.Я.).
4. 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)

Погоджено:
Т. в. о. директора департаменту консолідованого
продажу та управління активами
____________ (Т.Я. Єлейко)

Директор юридичного департаменту

Виконавець: Ромашко О.О.

____________ (В.В. Новіков)

