План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи
публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках»
Станом на дату затвердження загальними зборами акціонерів цього Плану припинення
банківської діяльності без припинення юридичної особи публічного акціонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – План
припинення) обсяг вимог кредиторів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр»
або Банк) складає 60 143 008,23 грн (шістдесят мільйонів сто сорок три тисячі вісім гривень
двадцять три копійки)
Виконання Плану припинення передбачає такий перелік дій та заходів:
№

Дії та заходи

Перелік дій

1

Подання до Національного
банку України документів
для погодження Плану
припинення
банківської
діяльності без припинення
юридичної особи
ПАТ «Розрахунковий
центр»

2

Погодження Плану
припинення Національним
банком України

3

Повідомлення кредиторів за
вимогами, що виникли у
зв’язку із здійсненням
банківської діяльності, про
прийняття рішення про
припинення здійснення
банківської діяльності та
погодження Національним
банком України Плану
припинення

Надіслання Банком
До 01 квітня
кредиторам за
2021 року
вимогами, що виникли
у зв’язку із здійсненням
банківської діяльності,
повідомлення про
прийняття загальними
зборами акціонерів
Банку рішення про
припинення здійснення
банківської діяльності
та погодження
Національним банком
України Плану
припинення

4

Повідомлення кредиторів за
вимогами, що виникли у

Надіслання Банком
кредиторам за

Подання до
Національного банку
України заяви,
протоколу загальних
зборів акціонерів,
затвердженого
загальними зборами
акціонерів Плану
припинення

Строк
виконання
Протягом 3
робочих днів з
дня проведення
загальних
зборів
акціонерів

Протягом 10
робочих днів з
дня отримання
заяви та
необхідних
документів

1

До 20 червня
2021 року, але

Примітки

зв’язку із здійсненням
банківської діяльності, про
дострокове припинення (в
тому числі шляхом
виконання) зобов’язань
Банку, пов’язаних зі
здійсненням банківської
діяльності

5

Здійснення розрахунків з
кредиторами за вимогами,
що виникли у зв’язку із
здійсненням банківської
діяльності

6

Здійснення остаточних
розрахунків із Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб

вимогами, що виникли
у зв’язку із здійсненням
банківської діяльності,
повідомлення про
дострокове припинення
(в тому числі шляхом
виконання) зобов’язань
Банку, пов’язаних зі
здійсненням
банківської діяльності
1) Повернення коштів
клієнтам – власникам
поточних та
кореспондентських
рахунків та іншим
кредиторам за
вимогами, що виникли
у зв’язку із
здійсненням
банківської діяльності
2) Розміщення коштів,
що не повернуті
кредиторам, у депозит
нотаріуса
3) Щодо майна або
коштів клієнтів, на які
накладено обтяження (у
тому числі публічні) та
обмеження на
розпорядження (у тому
числі арешти), Банк
звертається до осіб,
якими ці обтяження та
обмеження на
розпорядження
встановлені, для вжиття
ними відповідних
заходів щодо такого
майна та коштів, а
також письмово
повідомляє про це осіб,
в інтересах яких ці
обтяження або
обмеження на
розпорядження
встановлені.
1) Здійснення повного
перерахування до
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
регулярного збору
Банку як учасника;

2

не пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану
припинення

До 30 червня
2021 року, але
не пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану
припинення

До 30 червня
2021 року, але
не пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану

Повернення/ переказ
коштів здійснюється
у строк до 30
календарних днів від
дня повідомлення
кредиторів про
дострокове
припинення
зобов’язань Банку,
пов’язаних зі
здійсненням
банківської
діяльності

2) Отримання від
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
довідки про відсутність
поточної заборгованості
із сплати регулярного
збору
1) Закриття поточних та
кореспондентських
рахунків та подання
повідомлень про
закриття рахунків до
контролюючих органів.
2) Розірвання договорів,
пов’язаних з відкриттям
та обслуговуванням
поточних та
кореспондентських
рахунків
1) Надіслання Банком
повідомлення клієнтамборжникам
повідомлення про
припинення здійснення
банківської діяльності
та необхідність
здійснити погашення
боргів.
2) Підготовка та
надання клієнтамборжникам претензій та
заяв до суду в порядку
наказного провадження

припинення

припинення 1. Закриття останнього
банківської операційного дня банку
30 червня 2021 року
2. Проведення
необхідних
організаційних та
технічних робіт

30.06.2021
року, але не
пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану
припинення

7

Закриття поточних та
кореспондентських
рахунків, розірвання
відповідних договорів

8

Проведення роботи з
клієнтами-боржниками у
зв’язку з припиненням
здійснення банківської
діяльності;
підготовка та надання
клієнтам-боржникам
претензій та заяв до суду в
порядку наказного
провадження

9

Фактичне
здійснення
діяльності

3

До 30 червня
2021 року, але
не пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану
припинення

До 30 червня
2021 року, але
не пізніше 180
днів з дати
погодження
Плану
припинення

З урахуванням вимог
Закону України
«Про внесення змін
до деяких
законодавчих актів
України щодо
спрощення
залучення інвестицій
та запровадження
нових фінансових
інструментів» від
19.06.2020
За потреби

Згідно вимог п.14
Розділу XIII
«ПРИКІНЦЕВІ ТА
ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Закону України
«Про цінні папери та
фондовий ринок» (в
редакції від
19.06.2020):
«14. До 1 липня 2021
року Публічне
акціонерне
товариство
"Розрахунковий
центр з
обслуговування

договорів на
фінансових ринках"
має право
поєднувати
клірингову
діяльність з
визначення
зобов'язань та
клірингову
діяльність
центрального
контрагента з
банківською
діяльністю.»
ПАТ «Розрахунковий центр» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової
діяльності серія АЕ №263463, видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №2093 від 01.10.2013.
Банк має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову
діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за
правочинами щодо цінних паперів на умовах, передбачених пп.6,10 розділу XIII «ПРИКІНЦЕВІ
ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів» від 19.06.2020.
ПАТ «Розрахунковий центр» не має наміру здійснювати діяльність як платіжна
організація платіжної системи.

10

Складання та затвердження
загальними зборами
акціонерів балансу
припинення та звіту голови
Правління про завершення
виконання Плану
припинення, внесення змін
до Статуту.

1) Складання балансу
припинення та звіту
голови Правління про
завершення виконання
Плану припинення.
2) Отримання
аудиторського
звіту/висновку з
аудиторським звітом
про здійснення повноти
та достовірності
балансу припинення.
3) Погодження
Наглядовою радою
балансу припинення та
звіту голови Правління
про завершення
виконання Плану
припинення та
призначення загальних
зборів акціонерів для
затвердження ними
балансу припинення та

4

Після
виконання
Плану
припинення із
дотриманням
строків,
визначених
чинним
законодавством

звіту голови Правління
про завершення
виконання Плану
припинення.
4) Затвердження
загальними зборами
акціонерів балансу
припинення та звіту
голови Правління про
завершення виконання
Плану припинення, змін
до статуту.

11

Подання до Національного
банку України клопотання
про відкликання
банківської ліцензії

12

Прийняття Національним
банком України рішення
про відкликання
банківської ліцензії

13

Державна реєстрація змін
до відомостей про Банк, що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань, та
змін до установчих
документів Банку

Подання до
Національного банку
України клопотання про
відкликання банківської
ліцензії та інших
необхідних документів

Звернення
до
державного реєстратора
для
державної
реєстрації
змін
до
відомостей про Банк,
що містяться в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних
осіб
підприємців
та
громадських
формувань, та змін до
установчих документів
Банку

5

Після
затвердження
загальними
зборами
акціонерів
балансу
припинення та
звіту голови
Правління про
завершення
виконання
Плану
припинення
Протягом 10
робочих днів з
дати отримання
Національним
банком
України
клопотання та
необхідних
документів
Протягом
3
робочих днів з
дня прийняття
Національним
банком
України
рішення
про
відкликання
банківської
ліцензії
Державна
реєстрація – у
строки,
визначені

Законом
України «Про
державну
реєстрацію
юридичних
осіб, фізичних
осіб
підприємців та
громадських
формувань»

Голова Правління

О.В. Ткаченко

6

