
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

25.04.2016                          м. Київ                                                  № 589 

 

Про окремі питання організації 
процесу продажу активів (майна) 

банків, що ліквідуються 

 

Із змінами, внесеними рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 19.05.2016 № 781 та від 08.08.2016 № 1443 

 

З метою підвищення прозорості процесу продажу активів (майна) банків, 

що ліквідуються, забезпечення рівних умов доступу організаторів торгів до 

продажу таких активів (майна) та відповідно до частини шостої статті 12 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виконавча дирекція 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. При визначенні організаторів торгів – юридичних осіб, які відповідно до 

законодавства мають право проводити торги, пройшли кваліфікаційний відбір у 

Фонді гарантування вкладів фізичних осіб і можуть здійснювати торги на 
електронних торговельних майданчиках, запровадити наступний підхід: 

 

1) суб’єкт оціночної діяльності та організатор торгів не повинні бути 

пов’язаними особами щодо оцінки та реалізації одного і того ж активу (майна); 

 

2) для проведення торгів визначаються організатори торгів, щодо 

діяльності яких відсутні обґрунтовані скарги; 

 

3) визначення організаторів торгів за лотами здійснюється у наскрізному 

порядку згідно з переліком, що додається, крім активів (майна), які знаходяться у 

заставі Національного банку України та інших заставодержателів; 

 

4) визначення  наступного за порядковим номером у переліку організатора 
торгів за лотами здійснюється після того, як для попереднього організатора 
торгів сумарна початкова вартість реалізації за визначеними йому лотами, 

затверджена виконавчою дирекцією Фонду, буде дорівнювати або перевищить 
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20 млн. грн. (організатори торгів, які визначаються для здійснення продажу 

активів (майна), зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього рішення, при цьому 

можуть не залучатись); 

 

5) після визначення останнього в переліку організатора торгів, подальше 
визначення здійснюється з початку переліку. 

 

2. Затвердити максимальний розмір гарантійний внеску, що вноситься 

учасниками відкритих торгів (аукціонів) з реалізації активів (майна) банків, що 

ліквідуються, на рівні 10 відсотків від початкової ціни продажу лоту, але не 
більше 500 тис. грн., що відповідає максимальному розміру винагороди 

організаторам торгів, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду від 

06.01.2016 № 3. 

 

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

(Серветник І.В.) забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці 
Фонду в мережі Інтернет. 
 

4. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін 

 



Додаток 

до рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

від 25.04.2016 року № 589 
 

ПЕРЕЛІК 

організаторів торгів – юридичних осіб, які відповідно до законодавства мають право проводити торги, пройшли 

кваліфікаційний відбір у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб і можуть здійснювати торги на електронних 

торгівельних майданчиках 
 

№ 

з/п 
Найменування Рішення ВД П.І.Б. керівника Адреса Телефон E-mail Інтернет адреса Примітка 

1 
Товарна біржа «Універсальна 

товарно-сировинна біржа» 

№073/12 від 

10.12.2012 

Тараторін Юрій 

Михайлович 

01054, м. Київ, вул. 

Воровського 51, офіс 11 

(044) 482-07-42, 

(050) 310-98-61 
info@utsb.kiev.ua www.utsb.com.ua 

електронні 
торги 

2 ПП «Експертне агентство» 
№029/13 від 

11.03.2013 

Гонтаренко Олександр 

Олександрович 

м. Кіровоград, просп. 

Комуністичний, 22/12 

(0522) 32-11-34, 

(098) 009-18-81 
ex@homenet.kr.ua 

torgy.exp-

agency.com.ua 

електронні 
торги 

3 ТБ «КМФБ» 
№029/13 від 

11.03.2013 

Ільченко Сергій 

Миколайович  

03150, м. Київ, вул. 

Димитрова, б. 5-Б 
(044) 383-61-03 tbkmfb@mail.ru et.tbkmfb.com.ua 

електронні 
торги 

4 
Перша українська міжрегіональна 

товарна біржа 
№029/13 від 

11.03.2013 

Смірнов Юрій 

Михайлович 

21050, м. Вінниця, вул. 

Козицького, 46 
(097) 969-33-36 pumtb@ukr.net www.pumtb.com.ua 

електронні 
торги 

5 
Українська універсальна товарна 

біржа 

№029/13 від 

11.03.2013 

Стрельченко Валерій 

Анатолійович 

м. Київ, пр. Ак. Глушкова, 

1, експоцентр, пав-н №6 

(044) 596-94-94, 

(044) 596-94-90 
birga@uutb.kiev.ua tp.uutb.com.ua 

електронні 
торги 

6 Товарна біржа «ІННЕКС» 
№066/14 від 

07.04.2014 

Лисечко Павло 

Анатолійович 

01015, м. Київ, вул. 

Московська, 43/11 
(050) 473-55-47 exchange@innex-group.com market.comminnex.com 

електронні 
торги 

7 ТОВ «КЕПІТАЛС ПРАЙС» 
№066/14 від 

07.04.2014 
Руденко Ольга 

08600, м. Васильків, 

Київська область, вул. 1 

травня, будинок 12 

(094) 905-51-89 capitals.price@gmail.com capitals-price.com.ua 
електронні 

торги 

8 
ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ЮСТИЦІЇ» 

№066/14 від 

07.04.2014 

Мартиненко Анатолій 

Володимирович 

02094, м. Київ, вул. Миколи 

Лебедєва, 6, оф.19 
(044)337-01-89 sp.ust.ukr@gmail.com torgi.sp-ust.in.ua 

електронні 
торги 

9 ТОВ "УКГ Моніторинг" 
№206/14 від 

25.09.2014 

Медведенко Ірина 

Сергіївна  

 м. Київ, 

вул. Констянтинівска, 73 
(044) 392-19-73 e.bozhko@ucg-ua.com www.aukzion.com.ua 

електронні 
торги 

10 
ТБ "Центральна універсальна товарна 

біржа" 

№206/14 від 

25.09.2014 

Юрченко Марина  

Василівна 

36004, м. Полтава, Бульвар 

Б. Хмельницького, 21. 

кв.114 

(044) 221-12-43 kubirga@gmail.com cuex.com.ua 
електронні 

торги 
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11 ТБ "Полонекс" 
№206/14 від 

25.09.2014 

Касьян Мирослав 

Валерійович 

м. Київ, вул. Дмитрівська, 

66А, оф.45 

(044) 2234027, 

482-00-09 
miroslav.kasyan@gmail.com etp.polonex.com.ua 

електронні 
торги 

12 Українська універсальна біржа 
№206/14 від 

25.09.2014 

Власенко Олексій 

Валерійович  

36039, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 52 

(0532) 56-00-37, 

(050) 346-11-75 

info@uub.com.ua, 

coordination@uub.com.ua 
uub.com.ua/ets/ 

електронні 
торги 

13 
Товарна біржа  «Перспектива -

Коммодіті» 

№038/15 від 

12.02.2015 

Глазунова Олена 

Євгенівна 

49000, м. Дніпропетровськ, 

вул. Леніна, 30 
(056) 373-95-94 info@e-commodity.fbp.com.ua 

e-

commodity.fbp.com.ua 

електронні 
торги 

14 ТОВ «САМСОН» 
№038/15 від 

12.02.2015 

Сіверський Тімур 

Валерійович 

04119, м. Київ, вул. Якіра, 

13, оф. 320 
(044) 483-08-18 ocenka@samson.com.ua 

torgi.samson.com.ua електронні 
торги 

15 Аграрна біржа 
№038/15 від 

12.02.2015 
Кадомський А.М. 

04073, м. Київ, вул. 

Копилівська, 67, корп. 5 
(050) 403-03-33 office@agrex.gov.ua etp.agrex.gov.ua 

електронні 
торги 

16 
ТОВ «Центр з реалізації проблемних 

активів» 

№038/15 від 

12.02.2015 

Маковій Вадим 

Миколайович 

03150, М. Київ, вул. 

Горького, буд. 97 

(094) 925-61-44, 

(097) 401-81-92 
tov_crpa@mail.ru cda.com.ua 

електронні 
торги 

17 
Товарна біржа «Українська 

міжрегіональна спеціалізована" 

№038/15 від 

12.02.2015 

Шевченко Костянтин 

В’ячеславович 

04053, м. Київ, пров. 

Бехтерівський, буд. 4а 

(097) 530-61-26, 

(098) 719-68-12, 

(044) 337-23-61 

office@uisce.com.ua uisce.com.ua 
електронні 

торги 

18 ТОВ «Професіонал» 
№038/15 від 

12.02.2015 

Малюк Володимир 

Євгенович 

61037, м. Харків, вул. 

Плеханівська, 126/1, офіс 

17 

(050) 532-01-85 lg.aykcion@ya.ru www.aykcion.com.ua 
електронні 

торги 

19 Товарна Біржа «Альянс» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Сілін Руслан 

Сергійович 

49051, м. Дніпропетровськ, 

вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 16, 

оф. 106 

(056) 721-59-20, 

(056) 794-60-51 
tb-alyans@mail.ru tb-alyans.com 

електронні 
торги 

20 Товарна біржа «Катеринославська» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Коган Костянтин 

Юрійович 

49006, м. Дніпропетровськ, 

просп. Пушкіна, буд. 49 

(056) 770-02-12, 

(0562) 366-555 
tbe@ukr.net torgi.tbe.com.ua 

електронні 
торги 

21 
Товарна Біржа «Перша універсальна 

біржа «Україна» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Будюк Юрій 

Григорович 

м. Київ, вул. Казимира 

Малевича, 86-Д 
(044) 362-64-53 tbpubukraine@gmail.com 

torgi.birga-

ukraine.com.ua 

електронні 
торги 

22 
Товарна біржа «Українська 

Агропромислова» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Верхацький Ігор 

Володимирович 

01601, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 55, 

оф. 811 

(096) 493-53-35, 

(050) 149-53-35 
office@uace.com.ua uace.com.ua/auctions 

електронні 
торги 

23 ТОВ «Хабід Україна» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Попова Наталія 

Олегівна 

03680, м. Київ, вул. 

Червоноармійська, 55Г 
0 800 505-546 inbox@habid.com habid.com 

електронні 
торги 

24 
ТОВАРНА БІРЖА «КИЇВСЬКА 

АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Шимко Сергій 

Валентинович 

01004, м. Київ, вул. 

Червоноармійська, 5, 

корпю 6Б, 5 поверх 

(044) 230-95-49 office@agrostock.kiev.ua kapb.in.ua 
електронні 

торги 
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25 Державне підприємство «СЕТАМ» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Вишньов Віктор 

Михайлович 

04053, м. Київ, вул. Артема. 

Буд. 73 
(094) 823-97-04 jur@setam.net.ua setam.net.ua 

електронні 
торги 

26 ТОВ «Електронні торги України» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Харченко Руслан 

Миколайович 

01011, м. Київ, вул. Панаса 

Мирного, буд. 7, оф. 3 

(044) 537-22-82 

(067) 674-85-64 
tb_etu@ukr.net ubiz.ua 

електронні 
торги 

27 
ТОВАРНА БІРЖА «СТАТУС 

ЕКСПЕРТ» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Капустян Андрій 

Володимирович 

25015, м. Кіровоград, 

проспект Комуністичний, 

буд. 22\12 

(096) 661 59 46 director@status-expert.com.ua 

torgi.status-

expert.com.ua 
електронні 

торги 

28 ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ» 
№294/15 від 

21.12.2015 

Кузьменко Іван 

Олександрович 

04212, м. Київ, вул. 

Тимошенка, буд. 9 
(067) 509-70-98 torgi@vidol.com.ua torgi.vidol.com.ua 

електронні 
торги 

29 

ТОВАРНА БІРЖА «ЗЕМЕЛЬНА 

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА 

БІРЖА» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Марейченко Олександр 

Миколайович 

01030, м. Київ, вул. Івана 

Франка, 40-Б, кім. 23 
(044) 227-18-91 tbzupb@gmail.com etp.zub.com.ua 

електронні 
торги 

30 

Рівненська міжрегіональна 

універсальна товарно-майнова біржа 

«Прайс» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Полевий Олександр 

Михайлович  

33028, м. Рівне, вул. 

Гетьмана Мазепи, буд. 

4А/6А 

(0362) 46-04-71, 

43-34-07 
price.rivne@gmail.com price-trade.org.ua 

електронні 
торги 

31 
ТОВАРНА БІРЖА «Центральна 

Товарна Біржа» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Ніцевич Віталій 

Вікторович 

36022, м. Полтава, вул. 

Леніна, 91 
(050) 405-05-50 ctb.pl@ukr.net www.ctb.dp.ua 

електронні 
торги 

32 

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА БІРЖА» 

№294/15 від 

21.12.2015 

Кожушко Сергій 

Вікторович 

04053, м. Київ. Вул. 

Обсервоторна, 21-А 
(044) 223-42-49 tb.uues@gmail.com uues.com.ua 

електронні 
торги 
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