
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

 

14.01.2021 м. Київ № 367/21К 

 

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 06.01.2021, з продажу активів (майна), що обліковуються на 

балансі банку (лот № GL3N019269). 

 

2. Щодо скарги ТОВ «МАШГІДРОПРИВОД» стосовно електронних торгів, проведених 

12.01.2021, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 

(лот № GL48N119270). 

 

1. По першому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 

ПУАТ «ФІДОБАНК» від 04.01.2021 № 05-01 стосовно електронних 

торгів, проведених 06.01.2021, з продажу активів (майна), що 

обліковуються на балансі банку (лот № GL3N019269). 

ПУАТ «ФІДОБАНК» повідомило про погашення більше 20% 

заборгованості за кредитним договором, який виставлено на продаж 

у складі лоту № GL3N019269, та просить розглянути питання про 

зняття лоту з торгів. 

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 

договору». 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію ПУАТ «ФІДОБАНК» взяти до відома. 

2. Визнати наявність підстав для: 

- скасування результатів електронних торгів, проведених 06.01.2021, 

з продажу лоту № GL3N019269; 

- повернення переможцю електронних торгів гарантійного внеску 

відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог 

Регламенту ЕТС. 

3. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до 

підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду 

скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення 

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

виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити 

пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу 

з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 

2. По другому питанню порядку денного 



2 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшла скарга ТОВ «МАШГІДРОПРИВОД» від 

05.01.2021 б/н стосовно електронних торгів, проведених 12.01.2021, 

з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ 

«ДІАМАНТБАНК» (лот № GL48N119270). 

Скаржник повідомляє про звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження, з урахуванням чого сума боргу не 

відповідає дійсності, а також про звернення до суду. 

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» листом від 12.01.2021 № 03/02.1Л 

повідомило інформацію щодо розміру заборгованості за кредитними 

договорами, права вимоги за якими входять до лоту, щодо дій, 

проведених банком, розміщеної інформації у публічних паспортах 

активів станом на дату формування публічних паспортах активів, та 

щодо відображення інформації стосовно судової справи, зазначеної у 

скарзі завантаженої, у кімнаті даних банку. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію ТОВ «МАШГІДРОПРИВОД» та ПАТ 

«ДІАМАНТБАНК» прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 


