ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу
ПУЛУ активів 8 БАНКІВ 03.01.2019 р.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів
(голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПУАТ
«ФІДОБАНК», АТ «ДЕЛЬТА БАНК», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»,
АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», ПАТ «БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ПАТ «АКТАБАНК».

№ лоту

Найменування активу/стислий опис
активу та забезпечення

Початкова
Мінімальна
(стартова)
ціна лоту , Публічни
ціна лоту,
грн. (з/без й паспорт
грн.(з/без
ПДВ, згідно активу
ПДВ, згідно
чинного
(посиланн
чинного
законодавст
я)
законодавст
ва)
ва)

Пул активів, що складається
з прав вимоги та інших майнових прав
за кредитними договорами ,
що укладені з суб"єктами
господарювання
та фізичними особами ,
а також дебіторської заборгованості ,а
саме:
Активи ПАУТ «ФІДОБАНК»,
право вимоги за кредитними
договорами:
№67-г/07,№05-ФДФ/07,№1530959245301295,
№1530959228801295,№542014К,№9220
14К, №1530955310102047,
№1530958973102047,№912014К,
№1630960255101047,№15309123748032
03.01.2019 –
F165GL371
68,
263 069
07
№1530959120101085,№15309604467010
211.37
27,
№1530939039103050,
№1530939038803050,№1266Ю,
№1630959239802297,
№1530944249703206,
№1530944086603206,№1969Ю,
№1530918603203052,
№300Ю,№2019Ю,№1168Ю,
№272016Ю,№102016Ю,
№1222Ю,№1530916865002070,№1672Ю
,
№2242Ю,№1851Ю,
№1421Ю,№1530959732801275,
№1480Ю,№862015К,№1735Ю,№1896Ю
,
№1630939707103253,№2074Ю,
№2199Ю,№1100Ю,

52 613
842,27

190726

№1530956034001231,№1061Ю,№213Ю,
№1530932679103280,
№1542Ю,№1430939061601085,
№012-05/871,№011-05/1038,№01105/869,
№012-05/870,№018-г/41,
№027-г/41,№034-г/41,№030-г/41,
№037-г/41,№011/ZB2KOY/10/003,
№849Ю,№1607Ю,
№002-в/68,№012/ZB555V/2/1,
№035-г/41,№032-г/41,
№038-г/41,№96117010450692,
№96116000450692.
Майнові права за кредитними
договорами №036-г/41,
№033-г/41. Активи АТ «ДЕЛЬТА
БАНК»,
право вимоги
за кредитними
договорами:№19/Т.24.06.08/К ,
№11130232000,№11409783000 (10107/08.2),
№22/КВ-07,№28/К-06 ,№11/КВ-07,
№05/03/08-КЛТ,№09.05/008/07-Aклн,
№11394923000,№13/008/2011-КЛТ ,
№04/01/11-КЛТ
№11167420000,№11167452000,
№11376364000,
№11387557001,№№10613554000
(2709-08 ОФ МК),
№11314090000,№11085349000
/11085349001,
№11393444000,№11377798000,
№11235553000,№11322473000,№113323
04000,
№198/КВ-07 ,№335/Кв-06,
№365/Кв-06, №11223531000,
№11383252000,№11378531000,
№11093298000,№КЮ-2016420 ,
№КЮ-О 2011073/1 .
Дебіторська заборгованість за
обслуговування
поточного рахунку в кількості 6
позицій.
Дебіторська заборгованість за
обслуговування
поточного рахунку за
Договором банківського рахунку.
РКО поточного рахунку
(прострочена заборгованість по комісії).
Активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»,право
вимоги
за кредитними договорами:№20/ЮВ/
2007 ,

№08-08/15,№67/К-06,№087,№129/0701/08-I,
№010,№06-06,№20-47/1-08 від
24.04.2008,
№18-47/1-08 від 22.04.2008,
№2-47/1-10 від 04.02.2010,
№47-2/20-12 від 26.12.2007,
№11-47/1-10 від 22.06.2010,
№7-47/1-11 від 30.06.2011.
Дебіторська заборгованість по РКО
в кількості 3 позиції.
Списана у збиток дебіторська
заборгованість.
Активи ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»,
право вимоги за кредитними
договорами:
№14,№83,№181,№182,
№167,№22,№28,№50,
№КТДЕЮ/4504.83,№5/267,
№111,№77,№39.416-45,
№36,№М5703/3009,№39.416-39.
Активи АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ»,
право вимоги за кредитними
договорами:
№К-39-2006,№31_44-06/08МФ (ЕВРО),
№988-01-05,
№61/2005,№23-04/06-ов,№58-1/1411533-с-к,
№ -01-13,№09OV-12/07-МЮ-О,
№300131/95-55/14-11533-кл-и,
№17OV-07/08-МЮ-О,№35-3/14-11533с-и,
№26-14/13-11533-кл-и,
№300131/13-53/14-11533-кл-и.
Активи ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ»,
право вимоги за кредитними
договорами:
№116741-48.3-1,№18-07/1,№0708/1,№37-08/1,
№121/2008-Ю,№5921-20/5-1,№1716189,
№354-12-11,№2229-12-11,
№35/KL-08,№19226-20/4-1,
№7713-20/8-1,№10-2004,№165/2011Ю,№5-Ю,
№17-2006,№12-16-08/02/14,№3970-1211,
№01/03-02-4,№598-12,№97793-45.12,
№78-16-07/11/29,
№6912-47.2-02,№45818-45.1/7-2,
№072013-03/КД,№26-08/1,№21-08/1,
№24901-20/10-1,№6579-20/8-1,№20525-

20/8-1,
№30321-20/10-1,№866-021-08-1,№123001,
№2889-12-03/11/06,№04-10/1,№01-07/1,
№2860-12,№35570-20/7-1,№6003523/14-1,
№2339-47.1-03,№15491-20/5-1,№1962420/5-1,
№9367-20/5-1,№12424-20/5-1.
Майнові права за кредитними
договорами:
№11004-47.1-03,№10337-20/5-1,
№11833-20/5-1в,
№23415-20/4-1,№35165-20/71,№136/2008-Ю,
№85-20/3-1,№25168-20/7-1в,№3109920/10-1,
№206-021-08-1.Дебіторська
заборгованість
юридичних осіб за договорами:
№70544-20/14-7,
№70374-20/14-7,№70607-20/14-7,
№70428-20/14-7,
№86839-20/14-7,№70050-20/14-7,
№70401-20/14-7,№71230-20/14-7,
№70409-20/14-7,
№70628-20/14-7,№70345-20/14-7,
№70604-20/14-7,
№70522-20/14-7,№71242-20/14-7,
№70371-20/14-7. Дебіторська
господарська
та фінансова заборгованість:
№3/Ю/10 від 30.03.2010,
№24/08/Ю від 31.01.2013,
№23108ю від 31.03.2010,
№4/12/Ювід 29.05.2013,№79/ю від
30.08.2013,
№04/09/Ю від 03.01.2013,№3ДУ від
31.12.2013,
№2-ДУ від 30.12.13,№62/Ю від
10.04.2002,
№133/06/Ю від 21.12.2006р.,
№98/05/Ю від 07.09.05р.,
№39/04/Ю від 22.07.2004,
№17/10/Ю від29.07.2010,
№66/04/ю від 26.06.2007,
№25/07/ю від 04.01.2013,
№114/Ю від 29,10,2003р.,
№2/Е від 02.09.2010р.,
№31Е від 26.11.2010,№3/11/ю від
28.11.2013,
№ 15/11/Ю від 09.12.2011 р.,
№10/08/Ю від 04.01.2013,
№460 від 03.01.2013,№15/10/Ю від

30.01.2013,
№13/11/10 від 04.01.2013,
№100755-29.1.3 від 09.09.2014,
№б/н від 10.02.2014,№35/20 від
27.07.2009,
№38916-61 від 11.06.2012,№дог 1 вiд
17.01.12,
№4 від 12.09.2012,№12599101.9від10.01.2013,
№20413-45.2-03 від 23.05.2011,
№б/н від 07.11.14,
№7371 від 29.12.2006,
№дог. №2 від 18,01,2012,
№517-20 від 05.01.11,№15261-45.2-02,
№7132-20 від 15.12.10,
№56846-45.2-01 від 28.11.11,
№3719-45.2-16 від 28.01.2009р.,
№2007/1797 від 08.10.2007,
№3649 від 11.12.2014,
№4043-45.2-128 від 16.01.2012р ,
№123688-44.3 від 06.11.2014,
№45730-44.3 від 08.04.2014,
№9496-45.2-16 від 01.06.2006,
№21113-45.02-03,№12-100,4 від
31.10.2012,
№16780-45.2-16 від 28.04.2011р.,
№29026-45.2/16 від 15.11.06,
№22345-49.12 від 01.03.2013,
№38916-61 від 11.06.2012,
№2590 від 04.09.2009,№ 2 від
20.08.2007,
№7115-101.1 від 18.01.2013,
№2442-101.6 від 10/01/13,
№558-01/18-14 від 14.08.2014 ,
№81 від 20.07.2010р.,
№дог. № 22/08 від 01.06.13,
№34242-11 від 29.03.13,
№0508/13 від 05.08.13,№10/12-13 від
10.12.13,
№дог. №1від 04.08.2003,
№дог. № 1 від 12.12.11,
№дог. № 58883-11 від 01.09.14 р.,
№57322-11 від 01.01.11,
№дог. № 66404-28 від 03.07.13,
№дог. № 96973-11 від 01.10.13,
№дог.№2231-01 від 01.08.10,
№дог. № 106042-11 від 23.09.14,
№дог. 47079-11 від 02.07.2012,
№2093 від 10.12.2012,
№03-3 від 21.05.2007,
№03-3 від 21.05.2007,
Нестача готівки-3 позиції
Актив ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ»,

право вимоги за кредитним договором:
№19ю/2011/05-957/2-1.
Актив ПАТ «АКТАБАНК», право
вимоги за кредитним договором:
№01-794/Т від 01.12.2011.

Номер та дата рішення Фонду про
затвердження умов продажу
активів

№ 2998 від 08.11.2018 р.
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Організатор відкритих торгів
(аукціону)

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів
(аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів
(аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за
кредитними договорами або договорами забезпечення
виконання зобов’язання не може здійснюватися
боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості
зареєстрованих учасників
відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими,
що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для
перерахування гарантійного
внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на
поточний рахунок організатора відкритих торгів
(аукціонів), на електронному майданчику якого
зареєструвався учасник. Інформація про банківські
реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів)
розміщені за наступним посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно
подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та
підписати договір щодо нерозголошення банківської
таємниці та конфіденційної інформації
(http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у
Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних
осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.)
необхідно діяти згідно з інструкцією
http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір
Порядок ознайомлення з активом у
конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки
кімнаті даних
подаються в паперовому та електронному вигляді на
наступні адреси:
1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
будинок 17; електронна пошта: cnzaiavka_nda@fg.gov.ua;
2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м.
Київ, вул. Воздвиженська,

58: Roman.Pogrebniak@fidobank.ua
3) АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м. Київ, бр..Дружби Народів, 38; електронна
пошта: info@deltabank.com.ua. Тел. (044) 500-00-18
4) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул.
Прорізна,8, та електронною
поштою: Bulyha@xbank.com.ua, тел. (044) 536 97 10
5) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 04071, м. Київ, вул. Хорива
11-А електронна пошта: poleschuk_da@ubb.com.ua
6) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 04050, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, 60, та електронною
поштою: nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua
7) ПАТ «Банк «Київська Русь» 04071, м. Київ, вул.
Хорива,11-а; Електронна пошта: info@kruss.kiev.ua
8) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» м. Київ,
бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48;
+38(044)585-44-14
9) ПАТ «АКТАБАНК» , 04112, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 48, електронна
пошта: Zolotaiko@aktabank.com
1)ПУАТ «ФІДОБАНК» Погребняк Роман
Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58,
Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса
електронної пошти: Roman.Pogrebniak@fidobank.ua
2) АТ «Дельта Банк» 8-044-500-00-18
3)ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Булига Катерина Мірчівна
(044) 536 97 09, ел.адреса: Bulyha@xbank.com.ua

Контактна особа банку з питань
ознайомлення з активом

4)ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» Полещук Дмитро
Олександрович (044) 594-6350 Poleschuk_da@ubb.com.ua, 04071, м. Київ, вул.
Хорива 11-А
5)АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Довбня Олександр
Миколайович, тел. (050) 613-44-84, 04112, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 48 oleksandr.dovbnia@fcbank.com.ua;
Ущапівська Наталія Василівна, тел. (044) 594-83-20,
04112, nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua.
6) ПАТ «Банк «Київська Русь» Нагорняк А.В.,(044) 54576-62, м. Київ, вул. Хорива, 11а, nahornyak.a.n@kruss.kiev.ua
7)ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», м. Київ,

бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48;
+38(044)585-44-14 Сиротинський Віктор
Володимирович , моб. 067 703-80-56, Електронна
пошта: SirotinskiyVV@bnk.ua
8) ПАТ «АКТАБАНК» Золотайко Лілія Олексіївна
електронна пошта : Zolotaiko@aktabank.com тел. (044)594-50-89
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону)

03.01.2019

Час проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з
9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту –
розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 1645год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00
год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15
год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 1700 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь
у відкритих торгах (аукціоні)

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації
оголошення.
Кінцевий термін прийняття заяв: 03.01.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до
відкритих торгів
www.prozorro.sale
(аукціону)/електронного аукціону
03.01.2019 до 16:00
Кінцева дата перерахування
гарантійного внеску

Розмір реєстраційного внеску

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту
його зарахування на банківський рахунок оператора,
якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до
закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про
участь/прийняття закритих цінових пропозицій.
Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи
електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу
активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який
розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі
визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів)
винагороду за проведення аукціону.

