ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
19.09.2017

м. Київ

№ 21/17К

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 скарг ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 та листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію
ПУАТ «ФІДОБАНК» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лоти № Q8156b3776 та № Q8056b4143).
2. Щодо скарги ОСОБИ_3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПАТ «ЛЕГБАНК» (лот № Q81551b14742), які відбулися
08.09.2017 р.
3. Щодо скарги ТОВ «Фірма «Теплотехніка» стосовно електронних торгів з продажу активів
(майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Банк Форум» (лот № Q80873b16997).
1. По першому питанню порядку денного
До Фонду надійшли скарги ОСОБИ_1 від 15.09.2017 р. б/н,
Короткий зміст та
ОСОБИ_2 від 12.09.2017 р. б/н та лист уповноваженої особи
причини
Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» від 18.09.2017 р.
№ 1-1/802-ЛК/1 стосовно електронних торгів з продажу активів
(майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лоти
№ Q8156b3776 та № Q8056b4143).
За інформацією скаржників під час підготовки до укладення
договорів про відступлення прав вимог за кредитними
договорами виявилися накладені відділом ДВС арешти на
відчуження майна.
Скаржники просять продовжити строки, встановлені для
укладення та публікації договорів про відступлення прав вимог
за кредитними договорами, та вжити заходів до зняття арештів.
ПУАТ «ФІДОБАНК» не заперечує щодо продовження строків,
передбачених для укладення та публікації договорів про
відступлення прав вимог за кредитними договорами.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Підстави для задоволення скарг ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2
відсутні.
2. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати та
направити листи щодо зазначеного питання на адресу
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК»,
ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2.
«за»
–
7 голосів
«проти»
–
немає
«утримались»
–
немає
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2. По другому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_3 від 18.09.2017 р. б/н
Короткий зміст та
стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
причини
обліковуються
на
балансі
ПАТ
«ЛЕГБАНК»
(лот
№ Q81551b14742), які відбулися 08.09.2017 р.
За інформацією скаржника після проведення електронних торгів:
 виявилося, що кількість ємкостей не відповідає фотографіям у
публічному паспорті активу та кількості, яка була наявна на
момент останнього огляду майна скаржником (04.04.2017 р.);
 йому стало відомо про часткову крадіжку майна.
Скаржник просить скасувати електронні торги з продажу лоту
№ Q81551b14742.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. З урахуванням абзацу 4 пункту 7 розділу VII Положення щодо
організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються,
затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від
24.03.2016 р. № 388, визнати наявність підстав для:
 задоволення скарги ОСОБИ_3;
 повернення ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
гарантійного внеску ОСОБІ_3 в повному обсязі відповідно до
вимог Регламенту ЕТС.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК»
внести відповідні зміни до публічного паспорту активу та за
результатами подати уповноваженому структурному підрозділу
Фонду пропозиції щодо продажу лоту № Q81551b14742 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 «ЛЕГБАНК» та ОСОБИ_3.
«за»
–
7 голосів
«проти»
–
немає
«утримались»
–
немає

3. По третьому питанню порядку денного
До Фонду надійшла скарга ТОВ «Фірма «Теплотехніка» від
Короткий зміст та
07.09.2017 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів
причини
(майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Банк Форум» (лот
№ Q80873b16997).
За інформацією скаржника ПАТ «Банк Форум» порушив права
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скаржника, оскільки передчасно ініціював електронні торги з
продажу права вимоги за кредитним договором від 23.12.2010 р.
№ 0004/10/11-KLI:
 відповідно до ухвали Апеляційного суду Херсонської області
від 05.07.2017 р. по справі 654/5078/14-ц призначена судовоекономічна експертиза та зупинено провадження на час її
проведення;
 ТОВ «Фірма «Теплотехніка» звернулася до Господарського
суду Херсонської області із заявою щодо нововиявлених
обставин відносно неправомірного нарахування заборгованості
за зазначеним кредитним договором.
Також в паспорті торгів разом з майном Банк виставив на
продаж земельну ділянку, що суперечить Положенню по
проведенню торгів, та порушив права та інтереси фізичних осіб
за фінансовою порукою.
Скаржник просить зняти з електронних торгів лот
№ Q80873b16997.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Підстави для задоволення скарги ТОВ «Фірма «Теплотехніка»
відсутні.
2. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати
та направити листи щодо зазначеного питання на адресу
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум»
та ТОВ «Фірма «Теплотехніка».
«за»
–
7 голосів
«проти»
–
немає
«утримались»
–
немає

