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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 14.07.2020 за № 454 (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. 
Повідомляємо, що право вимоги за кредитним договором № 7-4016-087К 

від 07.08.2007, що знаходиться на балансі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА 
КРЕДИТ» (далі також – Кредитний договір) було погоджено Фондом до 
продажу на відкритих торгах, призначених на 21.11.2017 у складі лоту 
№ F07GL397. Зазначений аукціон визнано таким, що не відбувся.  

Відповідно до пункту 13 розділу VII Положення, у разі якщо після 
зниження початкової ціни активів (майна) на 80 відсотків відкриті торги 
(аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) можуть підлягати продажу у 
складі пулів активів (майна). 

Так, право вимоги за Кредитним договором виставлялось на відкриті 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 кредитним договором № 7-4016-087К від 
07.08.2007 планується до продажу у складі пулу (сукупності) активів.  
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Щодо реалізації права вимоги за кредитним договором ТОВ 
«Укрпромбанк» повідомляємо таке.  

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.  

 

 

 

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


