
Національний банк України оголошує конкурс з визначення юридичної 

особи для здійснення управління непроданими активами банків, 

процедуру ліквідації яких розпочато до 22.09.2012 

 

Національний банк України (далі – НБУ) оголошує конкурс із визначення 

юридичної особи для здійснення управління непроданими активами (далі – 

конкурс) АБ “АЛЛОНЖ” (код ЄДРПОУ 4362014), ВАТ “ЄБРЗ” (код ЄДРПОУ 

20685262), ВАТ СКБ “ДНІСТЕР” (код ЄДРПОУ 19159542), “АКБ 

“ТРАНСБАНК” (код ЄДРПОУ 16293211), ПАТ “ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК”, 

(код ЄДРПОУ 19358721), ПАТ “АБ “СИНТЕЗ” (код ЄДРПОУ 21564391), 

ВАТ БАНК “БІГ Енергія” (код ЄДРПОУ 20023463), ПАТ "КБ “СОЦКОМ 

БАНК” (код ЄДРПОУ 26364113), АКБ “СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК” 

(код ЄДРПОУ 19364130), АКАБ “УКРАЇНА”, ПАТ “КБ 

“ВОЛОДИМИРСЬКИЙ” (код ЄДРПОУ 26120084), ПАТ “ІННОВАЦІЙНО-

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 20021814), ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 19357325), АБ “БАНК 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ” (код ЄДРПОУ 19338316), 

АКБ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ” (код ЄДРПОУ 19359904), ВАТ “КБ 

“НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ” (код ЄДРПОУ 19020301) (далі – разом 

Банки). 

Претендентом може бути: 

– банк, який надає послуги з довірчого управління коштами і цінними 

паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, за умови, що він 

здійснює беззбиткову діяльність, дотримується економічних нормативів, 

забезпечує в повному обсязі формування резервів за активними операціями та 

не є об’єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи 

припинення здійснюваних банком операцій; 

– юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо надання 

аудиторських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг не менше трьох 

років, веде беззбиткову діяльність і не має заборгованості перед Державним 

бюджетом України та місцевими бюджетами. 

Претендентом не може бути юридична особа, яка: 

– є кредитором, пов’язаною особою або акціонером/учасником банку; 

– не виконала зобов’язань перед цим банком; 

– є стороною в судовій справі за участю банку. 

Порядок проведення, умови конкурсу та додаткові вимоги до 

претендентів розміщені на сторінках: 

– електронного майданчика оператора електронного аукціону за 

посиланням https://zakupki.prom.ua/; 

– офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням 

https://www.bank.gov.ua/. 

Доступ до наявної в НБУ інформації та документів на непродані активи 

Банків, а також подання претендентами документів відбуватиметься за 

адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 1. 

Кінцева дата подання пропозицій 05.08.2020. 

Для отримання детальної інформації звертатися за електронною адресою: 

Dmytro.Hladchenko@bank.gov.ua. 
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