
 
 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

15.01.2018                                      м. Київ                                         № 87 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних 

осіб від 16 лютого 2017 року № 532 
 

 

 Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

Внести зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 16 лютого 2017 року № 532 «Про окремі питання організації 

процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідуються», виклавши 

розпорядчу (постановляючу) частину зазначеного рішення в такій редакції: 

«1. При визначенні організаторів відкритих торгів (аукціонів) за лотами 

запровадити такий підхід: 

 

1) організатор відкритих торгів (аукціонів) не повинен мати конфлікт 

інтересів з банком, майно якого продається; 

 

2) для проведення торгів визначаються організатори відкритих торгів 

(аукціонів), щодо діяльності яких відсутні обґрунтовані скарги; 

 

3) визначення організаторів відкритих торгів (аукціонів) за лотами 

здійснюється незалежно від виду активу (майна) у наскрізному порядку [крім 

активів (майна), що є предметом застави, для яких заставодержателем визначено 

організатора відкритих торгів (аукціонів)]; 
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4) визначення наступного у переліку організатора відкритих торгів 

(аукціонів) за лотами здійснюється після того, як для попереднього організатора 

відкритих торгів (аукціонів) сумарна початкова (стартова) ціна та/або ціна 

реалізації за визначеними йому лотами, затверджена виконавчою дирекцією 

Фонду або Комітетом Фонду з питань консолідації та продажу активів відповідно 

до делегованих повноважень, буде дорівнювати або перевищить 20 мільйонів 

гривень; 

 

5) організатор відкритих торгів (аукціонів) може бути визначений для 

групи лотів, сумарна початкова (стартова) ціна та/або ціна реалізації яких 

перевищує розмір, зазначений у підпункті 4 цього пункту, у разі, коли включені 

до цих лотів активи (майно) мають (об’єднані) спільну ознаку (спільною 

ознакою); 

 

6) після визначення останнього в переліку організатора відкритих торгів 

(аукціонів) подальше визначення здійснюється з початку переліку; 

 

7) для відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних паперів, обіг яких не 

зупинено, визначення наступного у переліку брокерів здійснюється після того, 

як для брокера сумарна початкова (стартова) ціна та/або ціна реалізації за 

визначеними йому лотами, затверджена виконавчою дирекцією Фонду або 

Комітетом Фонду з питань консолідації та продажу активів відповідно до 

делегованих повноважень, буде дорівнювати або перевищить 200 мільйонів 

гривень. 

 

2. Визначення організаторів відкритих торгів (аукціонів) та брокерів за 

лотами [крім активів (майна), що є предметом застави і для яких 

заставодержателем визначено організатора відкритих торгів (аукціонів)] 

здійснює призначена наказом директора – розпорядника Фонду відповідальна 

особа за такою процедурою: 

 

1) департамент консолідованого продажу активів за день до засідання 

виконавчої дирекції Фонду:  

у разі погодження Комітетом Фонду з питань консолідації та продажу 

активів рішення про продаж активу (майна) або цінних паперів – надсилає 

відповідальній особі проекти рішень виконавчої дирекції Фонду про 

затвердження умов продажу активів (майна) або цінних паперів у розрізі банків 

без зазначення організатора відкритих торгів (аукціонів) або брокера; 
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у разі прийняття Комітетом Фонду з питань консолідації та продажу 

активів рішення про продаж активу (майна) або цінних паперів – надсилає 

відповідальній особі рішення Комітету Фонду з питань консолідації та продажу 

активів про затвердження умов продажу активів (майна) або цінних паперів у 

розрізі банків без зазначення організатора відкритих торгів (аукціонів) або 

брокера; 

 

2) відповідальна особа формує загальний перелік організаторів торгів або 

брокерів, що визначені для лотів, затверджених до продажу рішеннями 

виконавчої дирекції Фонду та/або Комітету Фонду з питань консолідації та 

продажу активів, в якому визначає організатора відкритих торгів (аукціонів) або 

брокера згідно з вимогами пункту 1 цього рішення; 

 

3) відповідальна особа готує проект рішення виконавчої дирекції Фонду 

про затвердження організаторів торгів або брокерів, додатком до якого є перелік 

організаторів торгів та брокерів, що визначені для лотів, затверджених до 

продажу рішеннями виконавчої дирекції Фонду та/або Комітету Фонду з питань 

консолідації та продажу активів, і надсилає їх відповідальному секретарю 

виконавчої дирекції Фонду; 

 

 4) відповідальна особа бере участь у засіданнях виконавчої дирекції 

Фонду з питання затвердження організаторів торгів або брокерів, інформує 

членів виконавчої дирекції Фонду про визначення організаторів відкритих торгів 

(аукціонів) та брокерів за лотами у розрізі банків; 

 

5) у разі зняття питання про затвердження умов продажу активів (майна) 

або цінних паперів з розгляду на засіданні виконавчої дирекції Фонду або 

перенесення його розгляду, відповідальна особа на засіданні виконавчої дирекції 

Фонду визначає організаторів відкритих торгів (аукціонів) або брокерів з 

урахуванням змін у переліку і оновлює загальний перелік лотів; 

 

6) у разі зняття лотів з продажу, припинення продажу, скасування торгів 

відповідальна особа визначає організаторів відкритих торгів (аукціонів) або 

брокерів з урахуванням змін у переліку і оновлює загальний перелік лотів. 

 

3. Встановити, що: 

 

1) визначення організаторів відкритих торгів (аукціонів) за лотами 

здійснюється у наскрізному порядку відповідно до Переліку осіб, відібраних 
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Фондом за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)», крім 

активів (майна), що є предметом застави, для яких заставодержателем визначено 

організатора відкритих торгів (аукціонів); 

2) визначення організаторів відкритих торгів (аукціонів) з продажу цінних 

паперів за лотами здійснюється у наскрізному порядку відповідно до Переліку 

осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Брокерські послуги з продажу 

цінних паперів», крім активів (майна), що є предметом застави, для яких 

заставодержателем визначено організатора відкритих торгів (аукціонів); 

3) визначення брокерів для продажу цінних паперів, обіг яких не зупинено, 

за лотами здійснюється у наскрізному порядку відповідно до Переліку осіб, 

відібраних Фондом за напрямом діяльності «Брокерські послуги з продажу 

цінних паперів». 

 

4. Затвердити розмір гарантійного внеску, що вноситься учасниками: 

відкритих торгів (аукціонів) (крім торгів на фондових біржах) з реалізації 

активів (майна) банків, до настання граничного строку завершення процедури 

ліквідації яких, визначеного частиною п’ятою статті 44 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», залишилося менше 90 днів – на 

рівні 1 відсотка від початкової (стартової) ціни / ціни реалізації лоту (крім активів 

(майна), що є предметом застави, щодо яких заставодержателем визначено інший 

розмір гарантійного внеску); 

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

ліквідуються, а також відкритих торгів (аукціонів) на фондових біржах – на рівні 

5 відсотків від сумарної початкової ціни / початкової (стартової) ціни лоту (крім 

активів (майна), що є предметом застави, щодо яких заставодержателем 

визначено інший розмір гарантійного внеску). 

 

5. Встановити граничні розміри винагороди організаторам відкритих 

торгів (аукціонів) за надання послуг щодо організації відкритих торгів 

(аукціонів) з реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються (крім активів 

(майна), що є предметом застави, щодо яких заставодержателем визначено інший 

розмір винагороди), згідно з додатком. 

 

6. Департаменту консолідованого продажу активів (Єлейко Т.Я.): 
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1) забезпечити на постійній основі оприлюднення інформації щодо 

прийнятих рішень про визначення організаторів відкритих торгів (аукціонів) за 

лотами; 

 

2) забезпечити своєчасне інформування відповідальної особи про конфлікт 

інтересів організатора відкритих торгів (аукціонів) з банком, майно якого 

продається, у разі наявності відповідної інформації, та про наявність 

обґрунтованих скарг на організатора відкритих торгів (аукціонів). 

 

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції 

Фонду від 26.12.2016 № 2980 «Про окремі питання організації процесу продажу 

активів (майна) банків, що ліквідуються» із змінами, затвердженими рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 10.02.2017 № 505. 

 

8. Пункти 1, 2, 3 і 6 цього рішення не розповсюджуються на  випадки  

використання програмного продукту «Єдиний Кабінет» для забезпечення 

введення та опублікування інформації про лот в електронну торгову систему 

(ЕТС). 

Рішення щодо використання програмного продукту «Єдиний Кабінет» 

приймаються виконавчою дирекцією Фонду або Комітетом Фонду з питань 

консолідації та продажу активів (в межах делегованих повноважень) при 

затверджені умов продажу активів (майна) на відкритих торгах (аукціонах). 

 

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

забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду в мережі 

Інтернет. 

 

10. Контроль за виконанням цього рішення в частині пункту 2 покласти на 

заступника директора – розпорядника Рудуху Н.Є., за іншими пунктами – на 

заступника директора – розпорядника Рекрут С.В. 

 

11. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.». 

 

В.о. директора – розпорядника      А. Я. Оленчик 

 
 

 

Інд. 28 

Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «___»________ 2018 року № ___ 

 


