
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

 

16.09.2021 м. Київ № 407/21К 

 

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і 

проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з 

ринку або ліквідуються (далі – Комісія). 

 

Враховуючи наявність кворуму (11 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення 

можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку 

денного. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Щодо скарги ОСОБИ_1 та листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ БАНК 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» стосовно електронних торгів, проведених 10.08.2021, з продажу 

активу (майна), що обліковується на балансі банку (лот № GL22N020292). 

 

2. Щодо скарги ТОВ «КМПЗ» стосовно електронних торгів, проведених 14.09.2021, з 

продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО» (лот 

№ GL16N720508). 

 

1. По першому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 10.09.2021 б/н та лист 

уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ БАНК «ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ» від 13.09.2021 № 083-1526/21 стосовно електронних 

торгів, проведених 10.08.2021, з продажу активу (майна), що 

обліковується на балансі банку (лот № GL22N020292). 

Скаржник повідомляє про системну помилку, яка виникла при 

формуванні протоколу на другого учасника (після дискваліфікації 

першого учасника), та просить розглянути результати відкритих 

торгів на його користь. 

АТ БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» просить вжити заходів щодо 

повернення торгам за лотом № GL22N020292 статусу «Очікується 

підписання договору» з можливістю формування протоколу 

електронних торгів на другого учасника в зв’язку з дискваліфікацією 

переможця торгів (першого учасника) та зазначенням періоду 

підписання договору 09.09.2021 - 07.10.2021. 

Статус електронних торгів в ЕТС: «Аукціон не відбувся».  

ВИРІШИЛИ: 1. Перенести розгляд даного питання порядку денного на чергове 

засідання Комісії; 

2. Адміністратору ЕТС ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» надати 

обґрунтовані пояснення стосовно обставин, викладених у скарзі 

ОСОБИ_1. та листі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ 

БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

2. По другому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшла скарга ТОВ «КМПЗ» від 10.09.2021 № 20/446 

стосовно електронних торгів, проведених 14.09.2021, з продажу 
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активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК 

КАМБІО» (лот № GL16N720508). 

ТОВ «КПМЗ» повідомляє про наявність судового рішення, яким 

скасовано рішення державного реєстратора про державну 

реєстрацію права власності банку та яке набрало законної сили, та 

просить зупинити проведення торгів. 

Департамент консолідованого продажу активів Фонду повідомив що 

активи, які виставляються на продаж і увійшли до складу лоту 

№ GL16N720508, класифіковано як «майнові права» з 

відображенням у публічних паспортах активів інформації про 

припинення права власності банку, відповідно до інформації, 

наведеної скарзі, відсутні судові рішення, якими було б заборонено 

проведення відповідних відкритих торгів (аукціонів). 

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 

договору». 

ВИРІШИЛИ: Визнати відсутність підстав для задоволення скарги ТОВ «КМПЗ» 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 

 


