ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу
ПУЛУ активів 13 банків 11.12.2018 р.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів
(голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АБ
«ПОРТО -ФРАНКО», АТ «ДЕЛЬТА БАНК», АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ
«БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»,
ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»,ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»,
АТ «РОДОВІД БАНК», ПАТ «АКТАБАНК», ПАТ «БАНК КАМБІО», АТ «ІМЕКСБАНК».

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та
забезпечення

Початко
ва
(стартов
а) ціна
лоту,
грн.
(з/без
ПДВ,
згідно
чинного
законод
авства)

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, нерухомого майна
та основних засобів а саме: Активи АБ «ПОРТО ФРАНКО», право вимоги за кредитними
договорами:№39/2-10,№6/2-11,№673/1-13,№9-2013,№22011,№1111/1-06,№61/21USD,№137/1-12;майнові права
за кредитним договором:№939/1. Активи АТ «ДЕЛЬТА
БАНК», право вимоги за кредитними договорами:№
02/108/08-КЛТ від 22.09.2008,№ НКЛ-2006789 від
21.06.2011,№ 51/КВ-08 від 20.06.2008,№ ВКЛ-2007222
від 26.08.2011,№ НКЛ-2007128 від 13.10.2011,№ КФ- 11.12.20
F161GL
ВКЛ-2011126 від 09.10.2012,№ НКЛ-2007423 від
18 - 201
35801
15.09.2011, № 11382501001 від 15.08.2008,№ ВКЛ652
2003465 від 17.06.2011,№ КТУ001-06М (10415078000) 555,86
від 20.01.2006,№ 11085537000 від 28.11.2006,№
11156489000 від 18.05.2007,№ ВКЛ-2023271 від
09.10.2013,№ 14/014/08-Z від 09.04.2008,№ 02/071/06КЛТ від 14.06.2006,№ 02/007/09-КЛТ від 13.03.2009,№
02/053/07-К від 17.04.2007,№ 3.3ДС/285/2007-КЛВ від
10.09.2007,№ 22/10/08-КЛТ від 26.02.2008(Б201.03.2011),№ 13/003/2009-КЛТ від 03.07.2009,№ 49КМК-07 від 07.03.2007 (Б2-19.04.2011),№ ВКЛ-2010095
від 22.02.2012,№ 10.01/3-КМК-12 від 06.07.2012,№
ВКЛ-2010634 від 21.06.2012,№ КФ-АН-2009809 від
25.09.2012,№ НКЛ-2006826 від 21.07.2011,№ КФ2024520 від 05.12.2013,№ 11389931000 від

Мінімал
ьна ціна
лоту ,
грн.
(з/без
ПДВ)
(з/без
ПДВ,
згідно
чинного
законод
авства)

Публіч
ний
паспор
т
активу
(посил
ання)

40 330
511,50

189426

02.09.2008,№ 11281222000 від 28.12.2007,№
11099062000 від 21.12.2006,№ 11409034002 (КО-08-55)
від 29.09.2008,№ 11386685000 від 26.08.2008,№ КЮВКЛ-2016251 від 20.03.2013,№ 02/119/07-КЛТ від
11.07.2007,№ ВКЛ-2006794 від 20.06.2011,№ ВКЛ2006977 від 20.07.2011,№ ВКЛ-2007239 від
01.09.2011,№ ВКЛ-2006504 від 14.05.2011,№ ВКЛ2009884 від 29.12.2011,№ 28.3/134-КМК-07 від
06.12.2007,№ К-2005220 від 21.10.2010,№ 1128701100
від 23.01.2008,№ 11340344000 від 25.04.2008,№
11409015000 (КО-08-45) від 18.08.2008,№ 11349065000
від 22.05.2008,№ 11364422000 від 07.07.2008,№
11298795000 від 14.02.2008,№ 11191088000 від
30.07.2007,№ 11366694000 (337 КОЮ) від 05.02.2008,№
11362255000 від 19.06.2008(Б2-29.10.2009).Майнові
права за кредитним договором:№02/024/08-КЛТ від
03.03.2008.Дебіторська заборгованість за
обслуговування поточного рахунку в кількості 6
позицій. Прострочена забогрованість по комісії(За
оформлення карток СПД). Активи АТ «БАНК
«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ »,право вимоги за
кредитними договорами:№27-04/06,№40-0106,№64/2005,№469-01-08,№2062/06/ВКЛ-67,№68-0107,№743-08-ПК,№31-04/07,№43-05/07,№40-06/08.
Активи ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»,
право вимоги за кредитними договорами:№05.1182ю/2014/2-1,№05.1-7ю/2013/2-1,№221ю/2011/052410/2-1,№05.1-118ю/2013/2-1,№101Ю/2011/05-1524/21,№192ю/2011/05-1982/2-1,№05.1-52ю/21,№196ю/2011/05-2001/2-1,№05.1-58ю/2013/2-1,№05.1242ю/2013/2-1,№05.1-4ю/2014/2-1,№142ю/2011/051734/2-1,№05.1-04ю/2015/2-1,№02-55/89,№05.1171ю/2013/2-1,№05.1-177ю/2013/2-1. Активи ПУАТ
«ФІДОБАНК», право вимоги за кредитними
договорами:№012/8088/2/14300,№1603Ю,№1441Ю,№0
12/6.2.1.4.0/11301,№012/ZAWV12/3/002. Актив ПАТ
«ІНТЕГРАЛ-БАНК», право вимоги за кредитним
договором:№959. Активи ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»,
право вимоги за кредитними договорами:№52-02,№0303,№106-07/ОД,№14-04,№92-08,№112-08/ОД,№0809/ОД,№68-12,№78/06.Дебіторська заборгованість в
кількості 2 позиції. Активи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»,
право вимоги за кредитними
договорами:№040713/01,№5,№50,№ОЮ-002030403,№810-61,№06 КЛ,№51,№2908/КФ,№126,№31,№136,№11,№130,№135,№20122.Майнові права за кредитними
договорами:№1,№101,№18-01/КЮ,№28833/31172,№01423/004-30,№2504,№129 та майнові права за
кредитним договором(договір фактично відсутній).
Активи ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»,право вимоги за
кредитним договором:№0606/01 від
06.06.2012.Дебіторська заборгованість за договорами
:№01/10/13 від 01.10.2013,№РФ №0000835 від

11.03.2014,№б/н від 28.02.2014,№21/10/13 від
21.10.2013,№20/01/1 від 20.01.2014 та право вимоги на
отримання Дебіторської заборгованості за
несанксіонованими овердрафтами по картковим
рахункам фіз.осіб в кількості 177 рахунків. Активи АТ
«РОДОВІД БАНК»,право вимоги за кредитними
договорами:№22.1/132-КЛТ-06,№79.1/002-КЛТ09.Дебіторська заборгованість за договором №01/2006.
Нерухоме майно,а саме:будівля спортивного клубу
боулінгу з баром(літ А)та основними засобами у
вигляді обладнання,заг.площею 2 319,6 кв.м.,що
знаходиться за адресою:Полтавська
обл.,м.Кременчук,вул.,Халаменюка,1. Актив ПАТ
«АКТАБАНК», майнові права за кредитним
договором:№01-784/Т від 19.12.2011. Активи ПАТ
«БАНК КАМБІО»,майнові права за кредитними
договорами: №014/1-2012/980 від 12.07.2012,№120/12010/840 від 21.12.2010. Активи АТ «ІМЕКСБАНК»
,право вимоги за кредитними договорами:№298 від
05.05.2008,№305 від 18.08.2008,№145 від
07.02.2007,№292 від 21.02.2008,№83 від
01.11.2006,№240 від 31.07.2007,№173 від
13.04.2007,№74 від 17.04.2007,№212ф від 05.11.2007.

Номер та дата рішення Фонду про
затвердження умов продажу
№ 2852 від 22.10.2018 р.
активів
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

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
конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки
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) АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 65125, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська 2Б/2, та електронною поштою: bank@portofranco.com

Порядок ознайомлення з активом
у кімнаті даних

3) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 04050, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, 60, та електронною
поштою: nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua
4) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» м. Київ,
бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48;
+38(044)585-44-14
5) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м.
Київ, вул. Воздвиженська,
58: Roman.Pogrebniak@fidobank.ua
6) ПАТ «Інтеграл-банк» Юридична адреса 03680, м.
Київ, пр-т Перемоги,52/2,Фактична адреса: 03124, м.
Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, та електронною
поштою: a.kudas@integral.com.ua
7) ПАТ «КБ «Інвестбанк» ПАТ «КБ
«ІНВЕСТБАНК», 65125, Україна, м.Одеса, вул. Велика
Арнаутська,2-Б та електронною поштою: bav@portofranco.com
8) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9
та електронною поштою: sales@energobank.com.ua
9) ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 04070, м.Київ, вул. П.
Сагайдачного, 17, тел. (044)207-45-75, еmail: bank@activebank.com.ua

10) АТ «РОДОВІД БАНК» м. Київ, вул. Петра
Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070
11) ПАТ «АКТАБАНК» », 04112, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 48, електронна
пошта: Zolotaiko@aktabank.com
12) ПАТ «Банк Камбіо» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м.
Київ, вул. Драгомирова, 10/10, sales@cambio.com.ua
13) АТ«ІМЕКСБАНК» за адресою: 65078, м. Одеса,
проспект Шевченка, буд. 8-А, тел. (048) 737-51-43, та
електронною поштою:vla@imexbank.com.ua
14) 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.
1) АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Гузеря Сергій Миколайович,
Телефон (048)722-21-44 Адреса: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,2-Б bank@porto-franco.com
2) 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) 594-8320, nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua.
3) 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
Контактна особа банку з питань
ознайомлення з активом

4) 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
5) ПАТ «Інтеграл-банк» Рись А.Ю.
0958459595 Ray@integral.com.ua
6) ПАТ «КБ «Інвестбанк» Гузеря Сергій Миколайович,
Тел.(048) 722-21-44; 067-561-81-57 sng74@ukr.net
7) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Мікляєва Богдана Анатоліївна
Провідний економіст відділу супроводження та
реалізації активів ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
(044)2016925, BAMiklyaeva@energobank.com.ua
8) ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Мельниченко Володимир
Віталійович (o.samoylenko@activebank.com.ua) ПАТ «КБ
«АКТИВ-БАНК», 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного,17

тел. (044)207-45-96
9) АТ «РОДОВІД БАНК»Юрченко Олена Віталіївна
АТ«РОДОВІД БАНК», 04070, м. Київ, вул.
П.Сагайдачного, 17, тел. (044) 255-8656 OYurchenko@rodovidbank.com
10) ПАТ «АКТАБАНК» Золотайко Лілія Олексіївна
електронна пошта : Zolotaiko@aktabank.com тел. (044)594-50-89
11) ПАТ «Банк Камбіо» Розумний В`ячеслав
Анатолійович +380677951553
12) АТ«ІМЕКСБАНК» Носко-Гребенік Катерина
Миколаївна, м. Одеса, проспект Шевченка, 8 а, тел. 048
7375143. 0482 392342 noskogrebenik@imexbank.com.ua
13) АТ «Дельта Банк» 8-044-500-00-18
Дата проведення відкритих торгів
11.12.2018
(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 16Час проведення відкритих торгів
45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
(аукціону)/електронного аукціону
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: 11.12.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до
відкритих торгів
www.prozorro.sale
(аукціону)/електронного аукціону
11.12.2018 до 16:00
Кінцева дата перерахування
гарантійного 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.

Розмір реєстраційного внеску

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.

