ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
30.11.2018

м. Київ

№ 140/18К

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 листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот
№ F45GL33467), які відбулися 09.10.2018 р. (повторно).
2. Щодо скарги ОСОБИ_1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL35396), які заплановано на
13.12.2018 р. (повторно).
3. Щодо листа ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» стосовно електронних торгів з
продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот
№ F11GL34164), які відбулися 14.11.2018 р. (повторно).
4. Щодо заяви ОСОБИ_2 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11G12179), які відбулися 11.05.2018 р.
(повторно).
5. Щодо листа ОСОБИ_3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL27876), які відбулися 25.10.2018 р.
6. Щодо скарги ОСОБИ_4 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL35882), які заплановано на
21.12.2018 р.
7. Щодо скарги ОСОБИ_5 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що
обліковуються на балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL34582), які відбулися 06.11.2018 р.
8. Щодо скарги ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» стосовно електронних торгів з
продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (лот
№ F161GL35801), які заплановано на 11.12.2018 р.
9. Щодо скарги уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «АРТЕМ-БАНК» стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот
№ F04GL36392), які відбулися 22.11.2018 р.
10. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот
№ F28GL33981), які відбулися 02.11.2018 р.
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1. По першому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію
АТ «ЗЛАТОБАНК» від 14.11.2018 р. № 1709 стосовно електронних
причини
торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку
(лот № F45GL33467), які відбулися 09.10.2018 р.
За інформацією банку:
 у зв’язку з нездійсненням переможцем електронних торгів оплати
за лот, ЕТС автоматично 07.11.2018 р. присвоїла статус
електронним торгам – «Торги не відбулися»;
 відповідно до положень Регламенту ЕТС ТОВ «ОСБП» повинно
було перерахувати гарантійний внесок переможця електронних
торгів банку протягом 3 робочих днів;
 кошти на рахунок АТ «ЗЛАТОБАНК» надійшли на 4 робочий день
(13.11.2018 р. о 15:42:13).
У зв’язку із зазначеним, АТ «ЗЛАТОБАНК» повідомляє про
порушення ТОВ «ОСБП» вимог Регламенту ЕТС та пропонує
прийняти рішення про застосування до оператора електронного
майданчика штрафних санкцій.
На засіданні Комісії від 23.11.2018 р. № 138/18К щодо даного питання
прийнято такі рішення:
1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ТОВ «ОСБП» надати на чергове засідання Комісії обґрунтовані
пояснення щодо зазначеного питання, зокрема, підтверджуючі
документи щодо часу відправки коштів на рахунок банку.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність порушення з боку ТОВ
Регламенту ЕТС.
2. АТ «ЗЛАТОБАНК» надіслати ТОВ «ОСБП»
пені за прострочення перерахування коштів,
договору про співпрацю.
«за»
–
«проти»
–
«утримались»
–

«ОСБП» пункту 9.3
вимогу щодо сплати
відповідно до умов
8 голосів
немає
немає

2. По другому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 15.11.2018 р. б/н стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
причини
балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL35396), які заплановано на
13.12.2018 р.
За інформацією скаржника дані, вказані у публічному паспорті
активу, є недостовірними та не містять повної належної інформації
про лот:
 у квартирі, що є предметом кредитного договору від 07.03.2007 р.
№ 56/П/99/2007-840 зареєстровані та постійно проживають 5 осіб,
з яких 2 особи – неповнолітні діти (одна з них є інвалідом);
 квартира є єдиним житлом для неповнолітніх осіб;
 заставою виступає двокімнатна квартира, а не майнові права, як
відображено в публічному паспорті активу.
У зв’язку із зазначеним, скаржник просить внести зазначену
інформацію до публічного паспорту активу.
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На засіданні Комісії від 23.11.2018 р. № 138/18К щодо даного питання
прийнято такі рішення:
1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ПАТ «КБ «НАДРА» надати на чергове засідання Комісії
обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання.
У листі від 27.11.2018 р. № 1-4-12461 ПАТ «КБ «НАДРА»
поінформувало про порушення позичальником:
 пункту 3.1.14 Договору іпотеки від 17.02.2012 р. щодо не
прописування малолітніх дітей у нерухомості, що є предметом
іпотеки, на період дії даного договору;
 пункту 4.3.12 Кредитного договору щодо повідомлення банку
протягом двох робочих днів про усі зміни, що можуть вплинути на
виконання зобов’язань за кредитним договором, з наданням
відповідних документів (стосовно дитини-інваліда).
Також, під час підготовки публічного паспорту активу банком була
допущена технічна помилка щодо типу застави. У зв’язку із
зазначеним, ПАТ «КБ «НАДРА» просить зняти лот № F51GL35396 з
продажу на електронних торгах та прийняти рішення про доповнення
кімнати даних банку зазначеною у скарзі інформацією.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність підстав для:
 задоволення прохання ОСОБИ_1 та ПАТ «КБ «НАДРА»;
 зняття лоту № F51GL35396 з продажу на електронних торгах.
2. ПАТ «КБ «НАДРА» актуалізувати надану у скарзі інформацію у
публічному паспорті активу та кімнаті даних банку.
3. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до
підпункту 2 пункту 6 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»
–
8 голосів
«проти»
–
немає
«утримались»
–
немає

3. По третьому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшов лист ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
від 20.11.2018 р. № 147 стосовно електронних торгів з продажу
причини
активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк»
(лот № F11GL34164), які відбулися 14.11.2018 р.
За інформацією товариства:
 19.11.2018 р. підписаний ним та переможцем електронних торгів
протокол електронних торгів передано АТ «Дельта Банк»;
 під час підписання протоколу електронних торгів було виявлено
описку в назві учасника, який став переможцем;
 вини учасника електронних торгів та оператора електронного
майданчика в даній описці немає, оскільки інформацію про
учасника заводив оператор електронного майданчика на підставі
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роздрукованого Витягу з ЄДР, що був наданий учасником;
 у витязі зазначена назва – Фермерське підприємство «МІОД»;
 під час підписання протоколу електронних торгів виявилося, що
дійсна назва – Фермерське підприємство «МЮД»;
 фактично помилка трапилася через недоліки сканкопії наданого
Витягу з ЄДР, інформація в якому не викликала сумнівів щодо її
достовірності.
При цьому, АТ «Дельта Банк» не підписано протокол електронних
торгів та 20.11.2018 р. ЕТС автоматично присвоїла статус
електронним торгам – «Торги не відбулися».
У зв’язку із зазначеним, ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
просить визнати електронні торги з продажу лоту № F11GL34164
такими, що відбулися, підписати протокол електронних торгів та
укласти договір купівлі-продажу.
На засіданні Комісії від 23.11.2018 р. № 138/18К щодо даного
питання прийнято такі рішення:
1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» надати на чергове
засідання Комісії:
 обґрунтовані пояснення, чому інформацію про учасника
електронних торгів було заведено оператором електронного
майданчика, а не самим учасником;
 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, у якому зазначено
найменування учасника.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Підстави для задоволення прохання ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ
УКРАЇНИ» відсутні.
2. Визнати наявність підстав для скасування результатів
електронних торгів з продажу лоту № F11GL34164 без повернення
їх переможцю гарантійного внеску.
3. Визнати наявність порушення з боку ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ
УКРАЇНИ» пункту 5.6.9 Регламенту ЕТС.
4. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до
підпункту 2 пункту 6 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»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

4. По четвертому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла заява ОСОБИ_2 від 14.11.2018 р. б/н стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
причини
балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11G12179), які відбулися
11.05.2018 р.
За інформацією заявника:
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 нею сплачено кошти за лот № F11G12179 у повному обсязі;
 АТ «Дельта Банк» у відведений нормативно-правовими актами
Фонду строк (132 робочих дні) не уклав з нею договір купівліпродажу;
 перебуваючи 08.11.2018 р. за адресою майна, вона взнала, що у
дворі будинку, де знаходиться квартира, яка входить до складу
лоту, ведуться будівельні роботи і частина будинку знесена.
У зв’язку із зазначеним, скаржник просить повернути їй сплачені
кошти за лот № F11G12179 та гарантійний внесок.
На засіданні Комісії від 23.11.2018 р. № 138/18К щодо даного
питання прийнято такі рішення:
1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. АТ «Дельта Банк» надати на чергове засідання Комісії
обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання.
Листом від 30.11.2018 р. № 7938 АТ «Дельта Банк» поінформував
про те, що у відведений строк (132 робочих дні) не вдалося зняти
наявні арешти з нерухомого майна. У зв’язку із зазначеним, не було
укладено з переможцем електронних торгів договір купівлі-продажу.
Також, банком підтверджено інформацію про пошкодження
будинку, внаслідок чого приведено у непридатний для проживання
стан квартиру, яка входить до складу лоту.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Визнати наявність підстав для:
 задоволення прохання ОСОБИ_2;
 скасування результатів електронних торгів з продажу лоту
№ F11G12179;
 повернення ОСОБІ_2 сплачених коштів за лот та
гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових
актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.
2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до
підпункту 2 пункту 6 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»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

5. По п’ятому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшов лист ОСОБИ_3 від 21.11.2018 р. б/н стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
причини
балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL27876), які відбулися
25.10.2018 р.
За інформацією скаржника:
 нею сплачено кошти за лот в повному обсязі;
 під час підготовки документів для укладення договору купівліпродажу було виявлено, що у протоколі електронних торгів
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допущено технічну помилку у ідентифікаційному коді;
 в подальшому банк відмовився укладати договір купівлі-продажу;
 зазначену помилку допущено працівниками АТ «Укрексімбанку».
Крім того, працівниками банку невірно вказано її прізвище у
квитанціях про оплату за лот.
У зв’язку із зазначеним, скаржник просить надати дозвіл на
підписання договору купівлі-продажу, а у разі необхідності з’ясувати
усі аспекти справи – не позбавляти права на перемогу в електронних
торгах та продовжити строк для підписання договору купівлі-продажу
на 1 місяць.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» надати на чергове
засідання Комісії обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання.
«за»
–
8 голосів
«проти»
–
немає
«утримались»
–
немає

6. По шостому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_4 від 26.11.2018 р. б/н стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
причини
балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL35882), які заплановано
на 21.12.2018 р.
За інформацією скаржника у публічному паспорті активу (права
вимоги фізичних осіб-індивідуальні позичальники) зазначено
інформацію, яка не відповідає дійсності, в зв’язку з чим вводить в
оману потенційних покупців:
 в розділі 5 «Додаткова інформація» зазначено про наявність
справи за № 361/6887/14-ц, при цьому в розділі 6 «Претензійнопозовна робота та примусове стягнення» зазначено про те, що це
рішення суду є позитивним;
 в розділі 1 «Інформація про кредит» зазначено про наявність
комісії у розмірі 2,9%. При цьому, комісія (плата за управління
кредитом) передбачена пунктом 1.3.5. Кредитного договору від
29.11.2005 р. № 916/П/2005-840 в розмірі 0,29%;
 18.05.2007р. між ним і банком було укладено Додаткову угоду
№ 01 до зазначеного кредитного договору, згідно з якою пункт
1.3.5. виключено;
 05.07.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу ОСОБОЮ_6, на підставі відповідної заяви
банку, було вчинено виконавчий напис № 4825 на Іпотечному
договорі, посвідченому приватним нотаріусом Броварського
міського нотаріального округу ОСОБОЮ_7 29.11.2005 р. за
реєстр. №12579.
У зв’язку з порушенням нотаріусом порядку вчинення
виконавчого напису, а також пропущенням банком строку
позовної давності, 22.12.2014 р. рішенням Броварського
міськрайонного суду Київської області (справа № 361/6887/14-ц),
яке було залишено без змін Апеляційним судом Київської області
(ухвала від 27.04.2015 р.), виконавчий напис № 4825 приватного
нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБИ_6,
вчинений 05.07.2014 р, було визнано таким, що не підлягає
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виконанню.
У зв’язку із зазначеним, скаржник вимагає зазначити достовірну
інформацію в публічному паспорті активу та зняти лот
№ F51GL35882 з продажу на електронних торгах.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ПАТ «КБ «НАДРА» надати на чергове засідання Комісії
обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання, зокрема
інформацію щодо строків позовної давності.
«за»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

7. По сьомому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_5 від 23.11.2018 р. б/н стосовно
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
причини
балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL34582), які відбулися 06.11.2018 р.
За інформацією скаржника, на сайті оператора електронного
майданчика розміщено недостовірну інформацію про предмет
проведення електронних торгів та/або лот – після проведення
електронних торгів і повторного відвідування ним складу
відповідальними особами банку, на місці, було оголошено про
відсутність близько 2/3 складу лоту.
У зв’язку із зазначеним, скаржник просить скасувати результати
електронних торгів з продажу лоту № F65GL34582 та повернути
гарантійний внесок.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ПАТ «ПтБ» надати на чергове засідання Комісії обґрунтовані
пояснення щодо зазначеного питання.
«за»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

8. По восьмому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла скарга скарги ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС
МЕНЕДЖМЕНТ» від 22.11.2018 р. б/н стосовно електронних торгів
причини
з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ
«АКТИВ-БАНК» (лот № F161GL35801), які заплановано на
11.12.2018 р.
За інформацією скаржника, існують помилки і невідповідності в
публічному паспорті активу;
 сума вимог банку до ТОВ «ВКФ «ІНВЕСТГРУП» за кредитним
договором є меншою у зв’язку з набуттям банком права вимоги
до ОСОБИ_8 за кредитним договором від 25.09.2009 р. № 0925/01
в результаті звернення банком стягнення на предмет застави
згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 р.
у справі № 910/5756/16;
 інформація про забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВКФ
«ІНВЕСТГРУП» за кредитним договором та договором застави,
не відповідає дійсності, оскільки договір застави припинено в
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результаті звернення банком стягнення на предмет застави згідно
з рішенням Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 р. у
справі № 910/5756/16.
У зв’язку із зазначеним, скаржник просить:
 проаналізувати обставини, викладені у скарзі;
 внести відповідні зміни до публічного паспорту активу, а у разі
неможливості – зняти лот № F161GL35801 з продажу на
електронних торгах.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» надати на чергове засідання Комісії
обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання, а також
підтверджуючі документи, зокрема, копії судових рішень у справі
про банкрутство іпотекодавця в частині заміни кредитора на банк, а
також копії рішень у справі про стягнення коштів із позичальникафізичної особи в частині заміни сторони судового провадження
(виконавчого провадження).
«за»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

9. По дев’ятому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшла скарга уповноваженої особи Фонду на
ліквідацію АТ «АРТЕМ-БАНК» від 29.11.2018 р. б/н стосовно
причини
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
балансі банку (лот № F04GL36392), які відбулися 22.11.2018 р.
АТ «АРТЕМ-БАНК» просить дозволити завантажити в ЕТС
правильний протокол електронних торгів (із підписом банку).
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.
2. ТОВ «ОСБП» надати на чергове засідання Комісії пояснення щодо
невідповідності ідентифікаційних даних переможця електронних
торгів (додатково додати копію паспорту переможця електронних
торгів та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).
«за»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

10. По десятому питанню порядку денного
Короткий зміст та До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на
ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» від 29.11.2018 р. № 906 стосовно
причини
електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на
балансі банку (лот № F28GL33981), які відбулися 02.11.2018 р.
29.11.2018 р. переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот
№ F28GL33981 в повному обсязі.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від
03.10.2018 р. (справа № 0440/7138/18) заборонено органам державної
реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на
нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції
державного реєстратора прав на нерухоме майно, нотаріусам та
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іншим органам чи особам, які виконують функції державної
реєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії
стосовно майна, з якого складається лот, до набрання законної сили
рішення суду по зазначеній справі.
09.11.2018 р. апеляційну скаргу ПАТ «АКТАБАНК» на ухвалу
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від
03.10.2018 р. повернуто апелянту без розгляду. На сьогодні,
планується повторне направлення Апеляційної скарги.
У зв’язку із зазначеним, ПАТ «АКТАБАНК» просить відповідно до
пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів
(майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням
виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, продовжити
строки, передбачені для укладення та публікації договору купівліпродажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування
протоколу електронних торгів.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення
договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами
електронних торгів за лотом № F28GL33981 до 42 (сорока двох)
робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу
електронних торгів за лотом № F28GL33981;
 Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до
підпункту 2 пункту 6 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»
– 8 голосів
«проти»
– немає
«утримались»
– немає

