ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
м. Київ

09.03.2021

№ 231

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
25 березня 2021 року за № 396/36018
Про внесення змін до пункту 2 рішення
виконавчої

дирекції

Фонду

гарантування

вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року
№ 3117

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12,
частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», з метою забезпечення реалізації активів (майна) банків,
що ліквідуються, за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча
дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:
1. Внести зміни до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 « Про
реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення
відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи
для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного
покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання
закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, виклавши
підпункт 4 в такій редакції:

«4) у разі якщо після зниження початкової (стартової) ціни лота до
мінімальної ціни останні з визначеної рішенням Фонду щодо умов продажу
кількості відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) банку(ів),
що входили до складу лота(ів), підлягають продажу у складі пулу(ів),
сформованого(их) з активів (майна) банку(ів) за цією ознакою, крім випадків:
коли відбулися зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть
вплинути на ціну продажу такого активу (майна). В такому випадку на
повторний

продаж

виставляється

лот,

сформований

з

індивідуально

визначеного активу, суттєві характеристики якого змінилися;
прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення щодо виставлення на
повторні відкриті торги (аукціон) (не більше двох разів) активу(ів) (майна)
банку(ів), що входили до складу лота(ів). В такому випадку на повторний
продаж виставляється лот, сформований з індивідуально визначеного активу.».
2.

Відділу

методології

та

стратегічного

планування

разом

з

департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його
офіційного опублікування.
4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями
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 залишити за директоромрозпорядником.
Директор-розпорядник
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