ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
23.08.2017

м. Київ

№ 16/17К

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 (7 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № Q8046b4137), які відбулися
18.08.2017 р.
2. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» та скарги
Релігійній організації «Церква Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «РЕАЛ
БАНК» (лот № Q82876b7708), які відбулися 20.06.2017 р.
3. Щодо звернення ТОВ «ІТ Контракт» стосовно електронних торгів з продажу активів
(майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БГ БАНК» (лот № Q81650b12872), які відбулися
04.08.2017.
4. Щодо звернення Громадської організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»
стосовно врегулювання питання щодо неправильної публікації інформації в ЕТС про лоти №
Q82738b8475 та Q82767b8470.
1. По першому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 18.08.2017 р. б/н
Короткий зміст та
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
причини
обліковуються на балансі банку ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот
№ Q8046b4137), які відбулися 18.08.2017 р.
Скаржник вважає, що на сайті оператора була розміщена
недостовірна інформація про предмет проведення електронних
торгів (початкова ціна лоту) та порушено оператором
електронного майданчика вимоги Регламенту ЕТС, а саме,
пунктів 5.6.8 та 5.11.1.
Просить скасувати результати електронних торгів.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_1 відсутні.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПУАТ
«ФІДОБАНК» подати на чергове засідання Комісії інформацію
про потенційних покупців, яким було надано доступ до кімнати
даних банку до 18.08.2017 р.
3. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити листи щодо зазначеного питання на адресу
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК»
та ОСОБИ_1.
«за»

–

7 голосів

2
«проти»
«утримались»

–
–

немає
немає

2. По другому питанню порядку денного
До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на
Короткий зміст та
ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 17.08.2017 р. № 188 та скарга
причини
Релігійній організації «Церква Ісуса Христа Християн Віри
Євангельської» від 11.08.2017 р. б/н стосовно електронних торгів
з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ
«РЕАЛ БАНК» (лот № Q82876b7708), які відбулися 20.06.2017 р.
Питання вперше виносилось на розгляд Комісії 18.07.2017, за
результатами засідання якої (протокол № 07/17К) було прийнято
таке, зокрема, рішення – визнати наявність об’єктивних та
незалежних від волі сторін обставин, які перешкоджають
укладенню договору купівлі-продажу за результатами
проведення електронних торгів з продажу лоту № Q82876b7708,
визнати наявність підстав для продовження строку для
укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за
результатами електронних торгів за лотом № Q82876b7708 до
42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем
формування протоколу електронних торгів за лотом
№ Q82876b7708.
Вищезазначений строк сплив 18.08.2017 р., проте банком не
врегульовані питання щодо відновлення земельної документації,
які унеможливлюють підписання договору купівлі-продажу
активу.
Просять продовжити строк, встановлений для укладання
договору купівлі-продажу та його опублікування в ЕТС.
ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 7.3 Регламенту ЕТС відмінити
результати електронних торгів з продажу лоту № Q82876b7708.
2.
Уповноваженій
особі
Фонду
на
ліквідацію
ПАТ «РЕАЛ БАНК»:
 вжити заходів до відновлення земельної документації за лотом
№ Q82876b7708 та за результатами подати уповноваженому
структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо продажу лоту
№ Q82876b7708 для їх винесення на розгляд Комітету з питань
консолідації та продажу активів Фонду;
 забезпечити повернення Релігійній організації «Церква Ісуса
Христа Християн Віри Євангельської» коштів, сплачених за
лот № Q82876b7708, в повному обсязі відповідно до
внутрішніх нормативно-правових актів Фонду.
3. ТБ «ПОЛОНЕКС» повернути гарантійний внесок Релігійній
організації «Церква Ісуса Христа Християн Віри Євангельської»
в повному обсязі.
4. 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
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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 листи щодо зазначеного питання на
адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію
ПАТ «РЕАЛ БАНК» та Релігійної організації «Церква Ісуса
Христа Християн Віри Євангельської».
ГОЛОСУВАЛИ:

«за»
«проти»
«утримались»

–
–
–

7 голосів
немає
немає

3. По третьому питанню порядку денного
До Фонду надійшло звернення ТОВ «ІТ Контракт» від
Короткий зміст та
15.08.2017 р. № 809 стосовно електронних торгів з продажу
причини
активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БГ БАНК»
(лот № Q81650b12872), які відбулися 04.08.2017.
До ТОВ «ІТ Контракт» звернувся учасник торгів (ОСОБА_2),
який став переможцем але не встиг вчасно передати протокол
електронних торгів до банку, в наслідок чого його копію не було
опубліковано в ЕТС та система автоматично присвоїла
електронним торгам статус «Аукціон не відбувся».
В той же час станом на 10.08.2017 р. ОСОБА_2 сплатив вартість
лоту в повному обсязі.
ТОВ «ІТ Контракт» просить визнати електронні торги такими,
що відбулися, та надати можливість переможцю підписати
договір купівлі-продажу.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність підстав для визнання ОСОБИ_2
переможцем
електронних
торгів
з
продажу
лоту
№ Q81650b12872 відповідно до Протоколу електронних торгів
№ UA-EA-2017-07-26-000103-a від 04.08.2017 р.
2.
Адміністратору
ЕТС
громадській
організації
«ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» забезпечити
коректне відображення інформації щодо переможця електронних
торгів з продажу лоту № Q81650b12872 в ЕТС шляхом
публікації витягу із протоколу Комісії на публічному порталі
prozorro.sale.
3. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК»
завершити електронні торги за лотом № Q81650b12872 шляхом
підписання договору купівлі-продажу з ОСОБОЮ_2.
4. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити листи щодо зазначеного питання на адресу
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» та
ТОВ «ІТ Контракт».
«за»

–

7 голосів

«проти»

–

немає

«утримались»

–

немає
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4. По четвертому питанню порядку денного
До Фонду надійшло звернення Громадської організації
Короткий зміст та
«ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» від 14.08.2017 р.
причини
№ ТІ-1724 стосовно врегулювання питання щодо неправильної
публікації інформації в ЕТС про лоти № Q82738b8475 та
Q82767b8470.
В ЕТС були допущені помилки, пов’язані з часом електронних
торгів, а саме:
 датою проведення електронних торгів з продажу лоту
Q82738b8475 помилково вказано 08.09.2017 р. замість
08.08.2017 р.;
 датою проведення електронних торгів з продажу лоту
Q82767b8470 помилково вказано 07.09.2017 р. замість
07.08.2017 р.
Громадська організація «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ
УКРАЇНА» просить з’ясувати обставини, відповідно до яких
відбулась неправильна публікація інформації про вказані лоти та
вжити необхідних заходів щодо проведення відповідних
електронних торгів у строки, які відповідають рішенням
виконавчої дирекції Фонду.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність підстав для зняття лотів № Q82738b8475 та
Q82767b8470 з електронних торгів.
2. Уповноваженим особам Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ
«Стандарт» та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»:
– подати на чергове засідання Комісії пояснення щодо причин
допущення помилок, пов’язаних з некоректним зазначенням дат
проведення електронних торгів з продажу лотів № Q82738b8475
та Q82767b8470 відповідно;
– після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду щодо
зняття лотів № Q82738b8475 та Q82767b8470 з електронних
торгів у десятиденний строк повторно подати уповноваженому
структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо продажу лотів
№ Q82738b8475 та Q82767b8470 для їх винесення на розгляд
Комітету з питань консолідації та продажу активів Фонду.
3. 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 листи щодо зазначеного питання на
адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ
«Стандарт» та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
«за»

–

7 голосів

«проти»

–

немає

«утримались»

–

немає

