
 
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

14.12.2017 м. Київ № 5398 
 

 

Про внесення змін до Положення щодо  

організації продажу активів (майна) 

банків, що ліквідуються 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

04 січня 2018 року за № 16/31468 

 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої та 

частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

1. Внести до розділу VII Положення щодо організації продажу активів 

(майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за              

№ 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), такі зміни: 

1) пункт 4 викласти в такій редакції: 

«4. У разі якщо відкриті торги (аукціон) відбулися, Фонд 

отримує від організатора торгів протокол відкритих торгів (аукціону) із 

зазначенням ціни продажу лота. Банк укладає договір купівлі-продажу активу 

(майна) не раніше трьох робочих днів та не пізніше 20 робочих днів 

з дати завершення відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження 

такого строку за рішенням Фонду у разі отримання Фондом 

обґрунтованого подання від банку та здійснення переможцем таких відкритих 

торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот (загальний строк 
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не може перевищувати 132 робочих дня та не може закінчуватись пізніше 

завершення строку ліквідації банку), забезпечує проведення розрахунків 

відповідно до нього та протягом наступного робочого дня після дня проведення 

розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний 

підрозділ Фонду.»; 

2) у пункті 12: 

абзац перший після слів «Фонду вперше» доповнити словами «або були 

затверджені до набрання чинності цим Положенням, але активи (майно) не 

були виставлені на продаж»; 

в абзацах третьому, п’ятому цифри «70» замінити цифрами «80».  

           2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити 

розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора-розпорядника С. В. Рекрут.  

 

 

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін 
 

 

 

 

 

 

Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «14» 12 2017 року № 196/17 

 

 


