ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
12.07.2017

м. Київ

№ 06/17К

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 (8 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення
можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку
денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Щодо скарги ОСОБИ_1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» (лот № Q82473b9325), які відбулися
12.07.2017 р.
2. Щодо листа ТОВ «Лакреоме» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна),
що обліковуються на балансі АТ «ФІНРОСТБАНК» (лот № Q82766b8476), які мають
відбутися 17.07.2017 р.
3. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот
№ 669), які відбулися 12.01.2017 р.
4. Щодо скарги ОСОБИ_2 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (лот № Q82757b9921).
5. Щодо скарги ПП «КАС КОНСАЛТИНГ» стосовно електронних торгів з продажу
активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № Q8016b4090).
1. По першому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 05.07.2017 р. б/н
Короткий зміст та
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
причини
обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» (лот
№ Q82473b9325), які відбулися 12.07.2017 р.
За інформацією скаржника станом на 25.12.2014 р.:
 на виконання рішення Господарського суду Черкаської
області по справі № 925/1977/14 (набрало законної сили)
боржником виконані в повному обсязі зобов’язання по
кредитному
договору
від
16.12.2013 р.
№ 1-0030/13/40-KL (включаючи проценти, штрафні санкції,
комісію та пеню);
 сума боргу відсутня;
 виставлений на торги лот містить неправдиві відомості
стосовно розміру боргу.
Результат розгляду
скарги та
пропозиції щодо
вжиття заходів для
усунення причин,
які стали підставою
для скарги

1. Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_1 відсутні.
2. Надати скаржнику роз’яснення щодо існуючої суми
заборгованості за кредитним договором від 16.12.2013 р. № 10030/13/40-KL та порядку її погашення за рахунок сплачених
коштів відповідно до рішення суду.

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
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1. Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_1 відсутні.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК
ФОРУМ» надати скаржнику роз’яснення щодо існуючої суми
заборгованості за кредитним договором від 16.12.2013 р. № 10030/13/40-KL та порядку її погашення за рахунок сплачених
коштів відповідно до рішення суду.
3. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи
Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ОСОБИ_1.
«за»
«проти»
«утримались»

–
–
–

8 голосів
немає
немає

2. По другому питанню порядку денного
До Фонду надійшов лист ТОВ «Лакреоме» від 21.06.2017 р. б/н
Короткий зміст та
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
причини
обліковуються на балансі АТ «ФІНРОСТБАНК» (лот
№ Q82766b8476), які мають відбутися 17.07.2017 р.
За інформацією скаржника:
 зобов’язання ТОВ «Лакреоме» за кредитним договором
№ 51-КЛ/КРВ від 26.12.2012 р. виконані;
 рішеннями Господарського суду міста Києва від 16.03.2017 р.
по справі № 910/22053/16 (набрало законної сили) та від
16.05.2017 р. по справі № 910/3797/17 встановлювалась
законність погашення зазначеної заборгованості.
Просять вжити заходів до скасування рішення виконавчої
дирекції Фонду щодо затвердження умов продажу активів
АТ «ФІНРОСТБАНК» стосовно продажу лоту № Q82766b8476.
Результат розгляду
скарги та
пропозиції щодо
вжиття заходів для
усунення причин,
які стали підставою
для скарги

1. Визнати наявність підстав для скасування рішення виконавчої
дирекції Фонду щодо затвердження умов продажу активів
АТ «ФІНРОСТБАНК» стосовно продажу лоту № Q82766b8476.
2. Вжити заходів до посилення претензійно-позовної роботи.
3. Після набрання законної сили рішення Господарського суду
міста Києва, у разі прийняття позитивного для банку рішення,
подати уповноваженому структурному підрозділу Фонду
пропозиції щодо продажу лоту № Q82833b2225 для їх винесення
на розгляд Комітету з питань консолідації та продажу активів
Фонду.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати наявність підстав для скасування рішення виконавчої
дирекції Фонду щодо затвердження умов продажу активів
АТ «ФІНРОСТБАНК» стосовно продажу лоту № Q82766b8476.
2.
Уповноваженій
особі
Фонду
на
ліквідацію
АТ «ФІНРОСТБАНК»:
 вжити заходів до посилення претензійно-позовної роботи;
 після набрання законної сили рішення Господарського суду
міста Києва, у разі прийняття позитивного для банку рішення,
подати уповноваженому структурному підрозділу Фонду
пропозиції щодо продажу лоту № Q82833b2225 для їх
винесення на розгляд Комітету з питань консолідації та
продажу активів Фонду.
3. Департаменту консолідованого продажу активів:





ГОЛОСУВАЛИ:
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відповідно до підпункту 3 пункту 4 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 р. № 1302, направити пропозицію щодо
зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з
протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду;
за результатами засідання виконавчої дирекції Фонду
підготувати та направити письмову відповідь на адресу
уповноваженої
особи
Фонду
на
ліквідацію
АТ «ФІНРОСТБАНК» та ТОВ «Лакреоме».
«за»
«проти»
«утримались»

–
–
–

8 голосів
немає
немає

3. По третьому питанню порядку денного
До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на
Короткий зміст та
ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» віл 10.07.2017 р. № 4279/1.2.1
причини
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі банку (лот № 669), які відбулися
12.01.2017 р.
За результатами електронних торгів переможцем визначено –
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
20.06.2017 р. Харківський апеляційний господарський суд
прийняв постанову по справі № 922/304/17, якою скасував
ухвалу Господарського суду Харківської області від
16.03.2017 р. в частині заборони банку призначати нові торги
шляхом відступлення права вимоги за кредитними договорами.
ПАТ «БАНК ФОРУМ» просять визначити порядок дій щодо
лоту № 669.
Результат розгляду Визнати наявність підстав для визнання такими, що не
відбулися, електронних торгів з продажу лоту № 669.
скарги та
пропозиції щодо
вжиття заходів для
усунення причин,
які стали підставою
для скарги
ВИРІШИЛИ:

1. Визнати наявність підстав для визнання такими, що не
відбулися, електронних торгів з продажу лоту № 669.
2. Департаменту консолідованого продажу активів:
 відповідно до підпункту 3 пункту 4 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 р. № 1302, направити пропозицію щодо
зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з
протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду;
 за результатами засідання виконавчої дирекції Фонду
підготувати та направити письмову відповідь на адресу
уповноваженої
особи
Фонду
на
ліквідацію
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ПАТ «БАНК ФОРУМ».
ГОЛОСУВАЛИ:

«за»

–

8 голосів

«проти»

–

немає

«утримались»

–

немає

4. По четвертому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_2 від 10.07.2017 р. б/н
Короткий зміст та
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
причини
обліковуються на балансі АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (лот
№ Q82757b9921).
За інформацією скаржника на сайті оператора електронного
майданчика
«ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН»
розміщена
недостовірна інформація щодо загальної площі лоту (1004,6 м2),
оскільки на підставі технічного паспорта БТІ від 20.01.2011 р.
площа приміщень складає 966,5 м2, загальна допоміжна площа
сходових клітин складає 37,9 м2.
Сходові клітини є приватною власністю скаржника.
Пропонує врахувати зазначене під час надання інформації
потенційним покупцям про лот № Q82757b9921.
Результат розгляду Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_2 відсутні.
скарги та
пропозиції щодо
вжиття заходів для
усунення причин,
які стали підставою
для скарги
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_2 відсутні.
2. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи
Фонду на ліквідацію АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та ОСОБИ_2.
«за»

–

8 голосів

«проти»

–

немає

«утримались»

–

немає

5. По п’ятому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ПП «КАС КОНСАЛТИНГ» від
Короткий зміст та
10.07.2017 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів
причини
(майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот
№ Q8016b4090), які відбулися 26.06.2017 р.
ПП «КАС КОНСАЛТИНГ» вчасно, в день проведення
електронних торгів, підписано протокол електронних торгів.
Проте ТОВ «Е-ТЕНДЕР» в ЕТС неправомірно внесено
інформацію про статус аукціону як неуспішний.
Результат розгляду
скарги та
пропозиції щодо
вжиття заходів для
усунення причин,

1. Визнати наявність підстав для задоволення скарги ПП «КАС
КОНСАЛТИНГ».
2. Забезпечити коректне відображення інформації щодо
переможця електронних торгів з продажу лоту № Q8016b4090 в
ЕТС шляхом публікації витягу із протоколу Комісії на
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які стали підставою публічному порталі prozorro.sale.
для скарги
3. Подати на чергове засідання Комісії інформацію щодо аналізу
лог-файлів стосовно електронних торгів з продажу лоту
№ Q8016b4090.
4. Діяти відповідно до вимог Регламенту ЕТС.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність підстав для задоволення скарги ПП «КАС
КОНСАЛТИНГ».
2.
Адміністратору
ЕТС
громадській
організації
«ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»:
 забезпечити коректне відображення інформації щодо
переможця електронних торгів з продажу лоту № Q8016b4090
в ЕТС шляхом публікації витягу із протоколу Комісії на
публічному порталі prozorro.sale;
 подати на чергове засідання Комісії інформацію щодо аналізу
лог-файлів стосовно електронних торгів з продажу лоту
№ Q8016b4090.
3. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПУАТ
«ФІДОБАНК» діяти відповідно до вимог Регламенту ЕТС.
4. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи
Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПП «КАС
КОНСАЛТИНГ».
«за»

–

8 голосів

«проти»

–

немає

«утримались»

–

немає

