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 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 14.09.2020 за № 565 (з) та повідомляє. 

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), відповідно до рішення Фонду Про затвердження умов 
продажу активів від 03.09.2020 № 1622 було включене до складу кредитного 
портфелю, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 
кредитними договорами фізичних осіб  та погоджено його реалізацію через 
відкриті торги (електронний аукціон), лот GL3N219036 (аукціон на порталі 
електронної торгівельної системи «Прозорро.Продажі» https://prozorro.sale/ 

№ UA-EA-2020-09-03-000024-b).  

Відкриті торги за вищевказаним лотом проводились 14.09.2020 р. та 
визнані такими, що відбулись. Станом на 15.09.2020 р. очікується укладання 
договору про відступлення прав вимоги між банком та переможцем аукціону.  

Додатково інформуємо, що з електронним протоколом відкритих торгів 
можна ознайомитися на сторінці аукціону. Пошук здійснюється через форму 
«ключове слово» (необхідно ввести номер лоту або номер аукціону).  

 

Щодо реалізації права вимоги за кредитним договором ТОВ 
«Укрпромбанк» повідомляємо наступне.  

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». 
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Зважаючи на вищевикладене, Фонд не здійснював продаж активів ТОВ 
«Укрпромбанк», відповідно, щодо інформації за кредитними договорами цього 
банку Фонд не є належним розпорядником інформації. 

 

Довідкова інформація: 
АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»: (044) 594-83-30; (044) 391-15-84; 

«Гаряча» лінія Фонду: 0-800-308-108; 044-333-36-55; 

Національний банк України: 0 800 505 240. 

 

 

 

Начальник управління  
з питань інформаційної політики       О. В. Стесіна 

 

 

 

 

 


