
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

від 12.01.2021 № 26 

        

       В. о.директора-розпорядника  

 

       ____________________ А.Я. Оленчик   

 

Зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку 

неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк» у способи, передбачені пунктами 2-

5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб», затверджених  рішенням виконавчої  дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних  осіб від 17.12.2020 № 2101 

 

1. Пункт 3 розділу III умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку 

неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк» у способи, передбачені пунктами 2-5 

частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб», затверджених рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних  осіб від 17.12.2020 № 2101 «Про проведення відкритого конкурсу з метою 

виведення з ринку неплатоспроможного банку Публічного акціонерного товариства  

«Місто Банк»» (далі – Умови відкритого конкурсу) викласти у новій редакції: 

«3. Строк сплати гарантійного внеску на участь у відкритому конкурсі – до 

20.01.2021 року (включно). Цей строк продовжується/поновлюється (у тому числі 

після його спливу) у разі продовження/поновлення за рішенням Фонду строків 

розгляду конкурсних пропозицій, що передбачені цими Умовами відкритого 

конкурсу, з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників 

відкритого конкурсу. 

У разі не сплати гарантійного внеску у визначений строк особа участі у 

відкритому конкурсі не приймає.». 

 

2. Абзац другий пункту 1 глави I розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти 

у новій редакції:  

«Банк, який не включений до Переліку попередньо кваліфікованих осіб, також 

має право подати конкурсну пропозицію та інші документи, визначені цими Умовами 

відкритого конкурсу, на способи, передбачені пунктами 4 або 5 частини другої статті 

39 Закону, у разі отримання погодження НБУ на набуття істотної участі у 

перехідному/неплатоспроможному банку або подачі до НБУ документів на набуття 

істотної участі у перехідному або неплатоспроможному банку». 

 

3. Абзац перший пункту 3 глави I розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти 

у новій редакції: 

«3. Строк подання попередньо кваліфікованою особою/ банком/об’єднанням 

інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій – 

до 20.01.2021 року (включно). Цей строк продовжується/поновлюється (у тому числі 

після його спливу) у разі продовження/поновлення за рішенням Фонду строків 

розгляду конкурсних пропозицій, що передбачені цими Умовами відкритого 



 

 

конкурсу, з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників 

відкритого конкурсу.». 

 

4. Пункт 7 глави I розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти у новій 

редакції:  

«7. Рішення про визначення (оголошення) переможця конкурсу приймається 

Фондом у строк до 26.01.2021 року (включно). Цей строк може бути 

продовжено/поновлено рішенням виконавчої  дирекції Фонду. ». 

 

5. Підпункт 1.8 пункту 1 глави 4 розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти 

у новій редакції: 

 

« 1.8. погодження НБУ на набуття істотної участі в перехідному банку або копії 

документів, що підтверджують подачу до НБУ документів щодо набуття істотної 

участі в перехідному банку (для банків, які не включені до переліку попередньо 

кваліфікованих осіб та які подали конкурсну пропозицію, що передбачає придбання 

перехідного банку, та об’єднання інвесторів);». 

 

6. В абзаці першому пункту 13 глави 4 розділу IV Умов відкритого конкурсу 

слово «переможець» замінити словом «учасник». 

 

7. Пункт 14 глави 4 розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти в новій 

редакції:  

«14. Не пізніше строку, вказаного в пункті 7 глави I розділу IV Умов відкритого 

конкурсу, учасник відкритого конкурсу має надати до Фонду дозвіл 

Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ набуття 

учасником відкритого конкурсу істотної участі в перехідному банку, крім випадків 

визначених цими Умовами відкритого конкурсу. 

У разі неотримання та/або ненадання Фонду дозволу Антимонопольного 

комітету України на концентрацію та/або погодження НБУ набуття учасником 

відкритого конкурсу істотної участі в перехідному банку такий учасник не може бути 

визнаний переможцем відкритого  конкурсу.»  

 

8. Підпункт 1.7 пункту 1 глави 5 розділу V Умов відкритого конкурсу викласти 

у новій редакції: 

 

«1.7. погодження НБУ на набуття істотної участі в неплатоспроможному банку 

або копії документів, що підтверджують подачу до НБУ документів щодо набуття 

істотної участі в неплатоспроможному банку (для банків, які не включені до переліку 

попередньо кваліфікованих осіб та які подали конкурсну пропозицію, що передбачає 

придбання неплатоспроможного банку, та для об’єднання інвесторів);». 

 

9. Пункт 3 пункту 1 глави 5 розділу V Умов відкритого конкурсу викласти у 

новій редакції: 

 

«3. Не пізніше строку, вказаного в пункті 7 глави I розділу IV Умов відкритого 

конкурсу, учасник відкритого конкурсу має надати до Фонду дозвіл 

Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ набуття 



 

 

учасником відкритого конкурсу істотної участі в неплатоспроможному банку, крім 

випадків визначених цими Умовами відкритого конкурсу. 

У разі неотримання та/або ненадання Фонду дозволу Антимонопольного 

комітету України на концентрацію та/або погодження НБУ набуття учасником 

відкритого конкурсу істотної участі в неплатоспроможному банку такий учасник не 

може бути визнаний переможцем відкритого  конкурсу.»  

 
 

10. Ці зміни є невід’ємною частиною Умов відкритого конкурсу. 

 

 

 

Директор департаменту дистанційного  

та інспекційного моніторингу  

діяльності банків         О.Л. Дещеня 


