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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 24.02.2020 за № 148 (з) та повідомляє. 

Продаж активів банків, що ліквідуються, здійснюється відповідно до статті 
51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 
Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, 
затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736, 

інших нормативно-правових актів. 

 

Стосовно суті запитуваної Вами інформації, повідомляємо.  
1. Право вимоги за кредитним договором № 7-4016-087К від 07.08.2007 

(АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ») виставлялось на відкриті торги, що 
були призначені на 21.11.2017 у складі лоту № F07GL397. Зазначені відкриті 
торги визнані такими, що не відбулися.  

Право вимоги за вищезазначеним кредитним договором виставлялось на 
торги у складі кредитного портфеля, лот № GL3N210882, дата торгів 
10.10.2019. Зазначені відкриті торги також визнані такими, що не відбулись. 

Наразі право вимоги за цим кредитним договором планується до продажу 
у складі пулу активів.  

    

2. Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2010 
№ 19 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» 
(далі – ТОВ «Укрпромбанк») з 21.01.2010. Процедура ліквідації ТОВ 
«Укрпромбанк» здійснювалась Національним банком України відповідно до 
законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб». 

Зважаючи на вищевикладене, Фонд не здійснював продаж активів ТОВ 
«Укрпромбанк», відповідно, щодо інформації за кредитними договорами цього 
банку Фонд не є належним розпорядником інформації.  
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3. Права вимоги за кредитними договорами №63684-20/12-1 від 
25.09.2012р., №5757-20/8-1 від 14.02.2008р., №2793-45.1-10-2 від 
20.01.2010р.(далі також – Кредитні договори) (перебувають на балансі ПАТ 
«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ») неодноразово виставлялись на індивідуальні 
торги та станом на дату цієї відповіді не реалізовані. Зокрема, останні 
індивідуальні торги проводились 12.04.2018 у складі лоту F29GL17347, що 
були визнані такими, що не відбулись.  

У 2019 році зазначені права вимоги за кредитними договорами були 
включені до складу пулу (сукупності активів) #UKR-2019-02 (аукціон 
проводився через організатора відкритих торгів ТОВ  «Фьост Файненшіал 
Нетворк Юкрейн» (www.ffncorp.com) та визнано таким, що не відбувся.  

Наразі, зазначені кредитні договори включені до пулу активів (лот 
№ GL18N016951 в системі Prozorro.Продажі https://prozorro.sale, аукціон № UA-

EA-2020-02-18-000004-b, дата торгів 11.03.2020). 

Довідкова інформація: 
«Гаряча лінія» Фонду: 0-800-30-81-08, (044) 333-36-55. 

 

 

Начальник відділу з комунікацій  
та інформаційної діяльності        Д. В. Ткаченко 
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