
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

 

15.02.2022 м. Київ № 7/22К 

 

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 ТОВ «БІПРОДУКТ» та листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 

АТ «ЗЛАТОБАНК» стосовно електронних торгів, запланованих на 16.02.2022, з продажу 

активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL3N121078).  

 

1. По другому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшов лист ТОВ «БІПРОДУКТ» №22/02/11-01 та лист 

уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» від 

15.02.2022 №128/22 стосовно електронних торгів, запланованих на 

16.02.2022, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі 

банку (лот № GL3N121078). 

ТОВ «БІПРОДУКТ» повідомляє про ухвалу Господарського суду м. 

Києва від 11.02.2022 про забезпечення позову в частині реалізації 

прав вимоги за кредитним договором, які включено до складу лоту, 

та надає разом із листом примірник вказаної ухвали. 

АТ «ЗЛАТОБАНК» повідомляє, що вказаною ухвалою не 

встановлено обмежень в частині інших прав вимоги за кредитними 

договорами, які входять до складу лоту, а також про намір банку 

оскаржити ухвалу. 

Статус електронних торгів в ЕТС: «Прийняття заяв на участь». 

ВИРІШИЛИ: 1. Визнати наявність підстав для зняття лоту № GL3N121078 з 

продажу на електронних торгах, запланованих на 16.02.2022. 

2. 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 

 


