
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

 
22.09.2021 м. Київ № 410/21К 

 
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 листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» стосовно 
електронних торгів, проведених 16.03.2021, з продажу активів (майна), що обліковуються на 
балансі банку (лот № GL16N619392). 

 
1. По першому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 

ПУАТ «ФІДОБАНК» від 20.09.2021 № 05-874 та лист ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» від 08.09.2021 № 319-04 стосовно 
електронних торгів, проведених 16.03.2021, з продажу активів 

(майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL16N619392). 

06.04.2021 переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот 

№ GL16N619392 в повному обсязі. 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12.04.2021 № 349 
продовжено строк для укладення договорів купівлі-продажу до 

42 робочих днів, а рішенням виконавчої дирекції Фонду від 
17.05.2021 №483 продовжено строк для укладення договорів купівлі-

продажу до 132 робочих днів. 

ПУАТ «ФІДОБАНК» листом від 20.09.2021 № 05-874 повідомило 
про проблемні активи у складі лоту, зокрема про права вимоги, щодо 

яких тривають судові провадження. 

Переможець листом від 08.09.2021 № 319-04 звернувся з 

клопотанням про укладення з ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідних 
договорів купівлі-продажу/відступлення прав вимоги активів 
(майна), що входять до складу лоту № GL16N619392, у строк до 

24.09.2021 з урахуванням наслідків зміни складу лоту. 

Відповідно до інформації, наданої департаментом правового 

забезпечення Фонду,  вбачається можливість укладення договору 
відступлення прав вимоги за заборгованістю, яка була відновлена на 
балансі банку внаслідок виявлення нікчемного правочину. 

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 
договору». 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» взяти до 

відома; 

2. ПУАТ «ФІДОБАНК» діяти відповідно до нормативно-правових 
актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС з метою завершення продажу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 


