
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

04.12.2017 

 

 

 

м. Київ                                 № 5290 

   
Про внесення змін до рішення виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 20 липня 2017 року 

№ 3117 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

29 грудня 2017 року за № 1578/31446 

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» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб вирішила: 

 

1. Внести до підпункту 1 пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 «Про 

пілотний проект щодо реалізації 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 лоту, етапів 

подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, такі зміни: 

1) абзац третій викласти у такій редакції: 

«кроком аукціону слід вважати дисконт, розмір та час застосування якого 

затверджені рішенням Фонду щодо умов продажу, на який під час відкритих 

торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової 
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(стартової) ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення 

відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни 

оголошеного до продажу лота або до моменту здійснення ставки учасником, а 

також надбавку, розмір якої затверджений рішенням Фонду щодо умов 

продажу та на яку мінімально цінова пропозиція учасника, що зробив ставку, 

повинна перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції під час 

періоду внесення цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;»; 

2) третє речення абзацу шостого після слів «повинен перевищувати» 

доповнити словами «не менше ніж на один крок». 

 

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

 

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти 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 залишаю за собою.  

 

 
 

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін 

 

 

 

 
Інд. 12 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «04» грудня 2017 року № 191/17 

 

 


