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Про деякі питання
роботи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на час дії заходів
щодо запобіганню поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19
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Керуючись частиною шостою статті 12 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», беручи до уваги приписи статті 14
Кодексу цивільного захисту України, постанову Кабінету Міністрів України
від ї ї березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19», постанову Кабінету Міністрів України від
>16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету
'Міністрів України від 11 березня 2020 р.
а також розпорядження
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 324-р «Про
встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві», з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виконавча дирекція Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) вирішила:
1. Щодо активів (майна), умови продажу яких затверджено на дату
прийняття цього рішення та відкриті торги щодо яких вже відбулися або
відбудуться, а кошти від переможця відкритих торів (аукціону) ще не
отримані, перебіг строку ^ювної оплати коштів за лот від переможця
відкритих торгів, що передбачений пунктом 3 розділу VII Положення щодо
організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого
рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736 починається з дня
наступного після закінчення дії форс-мажорних обставин (карантину).
2. У разі виконання переможцем відкритих торгів (аукціону) обов’язків
щодо своєчасної оплати коштів за лот на дату прийняття цього рішення,
продовжити строк для укладення договору купівлі-продажу активів (майна)
до 132 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу
електронних торгів за відповідним лотом.
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3. У разі не виконання переможцем
обов’язків щодо своєчасної оплати коштів за лот, з урахування пункту 1
даного рішення, уповноваженим особам Фонду на ліквідацію банків
<
ініціювати питання щодо скасування результатів відкритих торгів
о
(аукціонів).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора З *
департаменту консолідованого продажу активів Кульчицького О.П.
ъ
5. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
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Директор-розпорядник

С.В. Рекрут
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Про внесення змін до рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
від 23 березня 2020 року №657
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Про внесення змін до рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
від 23 березня 2020року №657

Керуючись частиною шостою статті 12 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» та беручи до уваги постанову Кабінету
Міністрів України від 3 червня 2020 року № 435 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392»,
враховуючи послаблення протиепідемічних заходів, зокрема: відновлення
руху залізничного транспорту, міжміських автобусних перевезень, прийняття
та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські
перевезення, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(далі —Фонд) вирішила:
1.
Внести зміни до пунктів 1 та 2 рішення виконавчої дирекції Фонду
від 23 березня 2020 року № 657 «Про деякі питання роботи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на час дії заходів щодо запобіганню
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19»
(зі змінами), виклавши їх у наступній редакції:
«1. Уповноваженим особам Фонду банків, що ліквідуються, щодо
активів (майна), умови продажу яких затверджено на дату прийняття цього
рішення та відкриті торги (аукціони) щодо яких вже відбулися або
відбудуться не пізніше 9 червня 2020 року, а кошти від переможця відкритих
торів (аукціону) не отримані, при обчисленні строку надходження на рахунок
банку повної оплати коштів за лот від переможця відкритих торгів, що
передбачений пунктом 3 розділу VII Положення щодо організації продажу
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активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої
дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.04.2016 за № 606/28736, не враховувати дні з 23 березня 2020
року до 9 червня 2020 року включно.
2. У разі виконання переможцем відкритих торгів (аукціону) обов’язків
щодо своєчасної та повної оплати коштів за лот до 9 червня 2020 року
включно, строк для укладення договору купівлі-продажу активів (майна)
продовжується цим рішенням до 132 робочих днів з дати, наступної за днем
формування протоколу електронних торгів за відповідним лотом, але не
може закінчуватися пізніше завершення ліквідаційної процедури банку.».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора
департаменту консолідованого продажу активів Кульчицького О.П.
3. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
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