
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

10.02.2017              м. Київ                                              № 505 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

від 26.12.2016 № 2980 

 

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

що ліквідуються, забезпечення прозорих 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 (далі – Фонд) 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду від 26.12.2016 № 2980 

«Про окремі питання організації процесу продажу активів (майна) банків, що 

ліквідуються» такі зміни: 

1.1. Підпункт 3 пункту 1 після слів «незалежно від виду активу» доповнити 

словами та знаками «(крім активів (майна), які знаходяться у заставі і для яких 

заставодержателем визначено організатора торгів)». 

1.2. У підпункті 5 пункту 1 цифру «6» замінити цифрою «4». 

1.3. Пункт 2 після слів «за лотами» доповнити словами та знаками «(крім 

активів (майна), які знаходяться у заставі і для яких заставодержателем 

визначено організатора торгів)». 

1.4. Підпункт 2 пункту 3 викласти у такій редакції: 

«2) визначення організаторів торгів за лотами здійснюється у наскрізному 

порядку з числа осіб «У тому числі особи, які у своїй діяльності використовують 

створену Громадською організацією «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ 

УКРАЇНА» Електронну торгову систему» відповідно до Переліку осіб, 

відібраних Фондом за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів 

(аукціонів)», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.10.2016 

№ 2020, крім активів (майна), які знаходяться у заставі і для яких 

заставодержателем визначено організатора торгів». 
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1.5. Пункт 4 після слів «продажу лоту» доповнити словами та знаками 

«(крім активів (майна), які знаходяться у заставі і щодо яких заставодержателем 

визначено інший розмір гарантійного внеску)». 

1.6. Пункт 5 після слів «згідно з додатком» доповнити словами та знаками 

«(крім активів (майна), які знаходяться у заставі і щодо яких заставодержателем 

визначено інший розмір винагороди)». 

1.7. У пункті 9 слова «директора департаменту консолідованого продажу 

та управління активами (Берещенко Ю.В.).» замінити словами «заступника 

директора – розпорядника Рудуху Н.Є.». 

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 заступника 

директора – розпорядника Рудуху Н.Є. 

4. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

 

 

Директор-розпорядник К.М. Ворушилін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 28 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «___»________ 2017 року № ____ 

 


