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       Директор-розпорядник  

 

       _________________Світлана РЕКРУТ 

 

Зміни до умов відкритого конкурсу 

з метою виведення з ринку неплатоспроможного 

банку АТ «БАНК СІЧ» у способи, передбачені пунктами 2-5 частини другої 

статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб», затверджених  рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних  осіб від 11.08.2022 № 597 (зі змінами) 

 

1. Пункт 3 розділу III умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку 

неплатоспроможного банку АТ «БАНК СІЧ» у способи, передбачені пунктами 

2-5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб», затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних  осіб від 11.08.2022 № 597 «Про проведення 

відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ 

«БАНК СІЧ» (зі змінами) (далі – Умови відкритого конкурсу) викласти у такій 

редакції: 

«3. Строк сплати гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі – 

по 28.09.2022 року (включно). Цей строк продовжується/поновлюється (у тому 

числі після його спливу) у разі продовження/поновлення за рішенням Фонду 

строків розгляду конкурсних пропозицій, що передбачені цими Умовами 

відкритого конкурсу, з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних 

учасників відкритого конкурсу.  

У разі не сплати гарантійного внеску у визначений строк особа участі у 

відкритому конкурсі не приймає.». 

2. Пункт 3 глави I розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти у такій 

редакції: 

«3. Строк подання попередньо кваліфікованою 

особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому 

конкурсі, конкурсних пропозицій – по 28.09.2022 року (включно). Цей строк 

продовжується/поновлюється (у тому числі після його спливу) у разі 

продовження/поновлення за рішенням Фонду строку визначення (оголошення), 

переможця відкритого конкурсу, що передбачений цими Умовами відкритого 

конкурсу, з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників 

відкритого конкурсу.». 

3. Пункт 7 глави I розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти у такій 

редакції:  

«7. Рішення про визначення (оголошення) переможця конкурсу 

приймається Фондом у строк по 03.10.2022 року (включно). Цей строк може 

бути продовжено/поновлено рішенням виконавчої дирекції Фонду.». 



4. Ці зміни є невід’ємною частиною Умов відкритого конкурсу. 

 

 


