
 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

17.06.2021 м. Київ                             № 614 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

10 серпня 2021 року за № 1046/36668 

 

Про затвердження Змін до рішення 

виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 

20 липня 2017 року  № 3117  

 

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», з метою забезпечення 

реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, за найвищою вартістю у 

найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до 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 
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пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, що додаються. 

 

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 директором-

розпорядником.  

 

         Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «17» 06  2021 року № 056/21  

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

17 червня 2021 року № 614 

 

 

ЗМІНИ  

до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

від 20 липня 2017 року № 3117 

 

1. У пункті 2: 

 

1) доповнити абзац перший після слів «етапів подання закритих цінових 

пропозицій та цінової пропозиції» словами «[далі – відкриті торги (аукціон)]»; 

 

2) у підпункті 1: 

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого 

змісту: 

«індивідуально визначеним активом (майном) слід вважати одиницю 

активів (майна), наділену тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-

поміж інших однорідних одиниць активів (майна), індивідуалізуючи її;». 

У зв’язку з цим  абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами 

третім – восьмим; 

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новими абзацами шостим і 

сьомим такого змісту: 

«первинним продажем слід вважати виставлення певного активу (майна) 

на продаж у визначені цим рішенням порядку та спосіб вперше, оформлене 

рішенням Фонду щодо умов продажу. Актив (майно) може виставлятися на 

первинний продаж у складі лота, сформованого як з індивідуально визначеного 

активу (майна), так і з пулу активів (майна); 
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повторними відкритими торгами (аукціоном) слід вважати відкриті торги 

(аукціон), на яких виставляється на продаж певний актив (майно), який раніше 

виставлявся на продаж на перших відкритих торгах (аукціоні) в рамках 

первинного продажу, що не відбулися. Актив (майно) може виставлятися на 

продаж на повторних відкритих торгах (аукціоні) у складі лота, сформованого 

як з індивідуально визначеного активу (майна), так і з пулу активів (майна);». 

У зв’язку з цим абзаци шостий  – восьмий  вважати відповідно абзацами 

восьмим – десятим; 

 

3) в абзаці четвертому підпункту 2 доповнити абзац після слів «не менше 

3 робочих днів – для лота, сформованого з» словами «індивідуально 

визначеного активу або», а слова «у складі пулу» виключити; 

 

4)  у підпункті 3: 

в абзаці п’ятому доповнити абзац після слів «на перших відкритих торгах 

(аукціоні)» словами «у рамках первинного продажу», а слово «відповідних» 

замінити словами «включених до складу лота»; 

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«початкова (стартова) ціна лота на повторних відкритих торгах (аукціоні) 

може бути встановлена на рівні не нижче суми мінімальних цін включених до 

складу лота активів (майна), що склалися на попередніх відкритих торгах 

(аукціонах) з їх продажу, що не відбулися;»; 

 

5) у підпункті 4: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«коли відбулися зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть 

вплинути на ціну продажу лота. В такому випадку на повторний продаж 

виставляється лот із визначенням його початкової (стартової) ціни за правилом, 

зазначеним в абзаці п’ятому підпункту 3 цього пункту;»; 



3 

 

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: «В такому 

випадку на повторний продаж виставляється лот з визначенням його початкової 

(стартової) ціни за правилом, зазначеним в абзаці п’ятому підпункту 3 цього 

пункту.». 

 

2. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції: 

«3. Продаж цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються, 

здійснюється в рамках реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, 

шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) з урахуванням таких 

особливостей:». 

 

Начальник відділу методології та 

стратегічного планування                                              Тетяна ОВЧАРЕНКО 
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