
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

19.01.2016 м. Київ № 196 
 

Про запровадження пілотного проекту 

щодо реалізації активів (майна) 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», 

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та 

ПУАТ «ФІДОБАНК» 
 

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. Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) ПАТ КБ 

«ЄВРОБАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – 

пілотний проект). 

2. Встановити, що в рамках пілотного проекту здійснюється реалізація 

активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та ПУАТ 

«ФІДОБАНК» відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) 

банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 

24.03.2016 № 388, з урахуванням таких особливостей: 

2.1. Початкова ціна реалізації активів (майна), яка зазначається в пропозиції 

щодо реалізації активів (майна) банку та подається МКУА до Фонду, 

встановлюється на рівні вартості відповідних активів, що відображається на 

балансових та на позабалансових рахунках (для прав вимоги за кредитними 

договорами – на рівні заборгованості за такими договорами (заборгованість за 

основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором 

комісійними винагородами)) станом на перше число місяця, у якому затверджено 

відповідну пропозицію, але не нижче оціночної вартості таких активів, визначеної 

незалежними суб’єктами оціночної діяльності. 

МКУА у складі пропозицій щодо реалізації активів (майна) банку подає до 

Фонду публічні паспорти активів (майна). 

2.2. Активи (майно), які не були продані на відкритих торгах (аукціоні), банк 

повторно виставляє на продаж із зменшенням їх початкової ціни реалізації, 
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встановленої для проведення попередніх відкритих торгів (аукціону), на 10 

відсотків від початкової ціни реалізації на перших відкритих торгах (аукціоні), але 

сумарно не більше ніж на 90 відсотків від початкової ціни реалізації на перших 

відкритих торгах (аукціоні), за умови відсутності інших рішень виконавчої 

дирекції Фонду. 

2.3. Період між датою оприлюднення на веб-сайті банку, що ліквідується, та 

офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорта активу (майна), паспорта 

відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) 

становить: 

для перших відкритих торгів (аукціону) – 12 робочих днів; 

для повторних відкритих торгів (аукціону) – 7 робочих днів. 

2.4. Повторні відкриті торги (аукціон) проводяться не пізніше 10 робочих 

днів після дати завершення попередніх відкритих торгів (аукціону), які визнані 

такими, що не відбулися. 

2.5. У разі, якщо після зниження початкової ціни реалізації активів (майна) на 

90 % відкриті торги (аукціон) не відбудуться, таки активи (майно) підлягають 

продажу у складі пулів активів (майна), сформованих за цією ознакою у порядку, 

встановленому Фондом, за умови відсутності інших рішень виконавчої дирекції 

Фонду. 

2.6. Додаткова угода про реалізацію активів до угоди про співпрацю з 

організації продажу активів, яка укладається між банком, що ліквідується, та 

організатором відкритих торгів (аукціонів), повинна містити положення щодо 

проведення повторних відкритих торгів (аукціонів) відповідно до пункту 2.2 цього 

рішення у разі, якщо активи (майно) не будуть продані на попередніх відкритих 

торгах (аукціоні). 

3. Уповноваженим особам Фонду на ліквідацію ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ 

«УКРГАЗПРОМБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК» до 25.01.2017 подати 

департаменту консолідованого продажу та управління активами Фонду за 

встановленою ним формою на електронну адресу clo@fg.gov.ua інформацію про 

усі активи (майно) відповідного банку для визначення черговості їх продажу. 

4. 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. 

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти (Серветник І.В.) 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційному веб-сайті Фонду. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

департаменту консолідованого продажу та управління активами (Берещенко Ю.В.). 

7. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

 
 

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін 

 
Інд. ____ Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «___»________ 2016 року № ___ 

 


