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№ 13 (112) від 14.07.2018 р

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ  БІРЖОВЕ  ВИДАННЯ

14 АНАЛІТИК-ПЛЮС

ЦЕНТРАЛЬНА  УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА - м. Полтава, вул. Пушкіна, 88,  тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35.

20 липня 2018 р. о 14.00 год. в торговій залі за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Новозаводська, 15, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде 
проведено повторний цільовий аукціон зі зменшенням початкової вартості на 
15 %  з реалізації активів платника податків ТОВ «Мостобудівельний загін № 
73»,  (54031, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 15), які знаходяться в 
податковій заставі ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у 
Миколаївській області:

ПРОДАЖА НЕРУХОМОСТІ ЧЕРЕЗ ФОРВАРДНІ 
КОНТРАКТИ

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА – одна з перших бірж 
в Полтавській області, що запровадила відкриті (публічні) 
аукціони з продажу майнових прав на об'єкти нерухомості.

На Біржі розроблено та впроваджено механізм реєстрації 
майнових прав шляхом оформлення форвардних контрактів та 
договорів деривативу, що дозволяє забезпечити максимальні 
гарантії інвесторам та процедуру визначення справедливої 
ціни базового активу, прийнятної для достовірного 
фінансового обліку та прозорого оподаткування, до того ж 
такий механізм відмінно вписується у нову систему реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.

Відкриті (публічні) аукціони з продажу майнових прав на 
об'єкти нерухомості та форвардних контрактів проводяться на 
Біржі за технологією ВІДКРИТОГО АУКЦІОНУ з особистою 
присутністю учасників, що унеможливлює будь які сумніви у 
придбанні нерухомості та підписані документів. Ця технологія 
зменшує затрати на отримання та сертифікацію електронних 
цифрових ключів та – електронного цифрового підпису (ЕЦП) 
та, гарантує легітимність укладення договорів на Біржі. Також 
технологія дозволяє безпосередньо спілкуванню між 
компаніями, що спрощує формування ринкових відносин, та 
зменшує операційне навантаження на бек-офіс забудовника та 
КУА.

В зв'язку з тим, що Біржа проводить не біржові торги, а відкриті 
(публічні) аукціони для формування справедливої ціни 
базового активу, брати участь у них можуть не тільки члени 
Біржі і  брокери, а будь який бажаючий, якщо він 
зареєструвався у встановленому на Біржі порядку.

Алгоритм дій для прийняття участі в Аукціонах, які організує 
Біржа дуже простий:

1) Забудовнику для участі в Аукціонах необхідно укласти 
договір з Біржою про надання послуг з організації та 
проведення відкритих (публічних) аукціонів з продажу 
майнових прав на об'єкти нерухомого майна, невід'ємною 
частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва 
укладається окремий договір та регламент.

2) Для участі в Аукціонах КУА необхідно укласти договір з 
Біржою про надання послуг з організації та проведення 
відкритих (публічних) аукціонів з продажу форвардних 
контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого 
майна (деривативів), невід'ємною частиною якого є регламент. 
На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та 
регламент.

3) Прибути у визначений час до аукціонної зали ЦУБ.

Участь у відкритому (публічному) аукціоні на купівлю 
форвардного контракту на майнові права на квартиру для 
інвесторів абсолютно безкоштовна. Водночас вартість послуг з 
оформлення форвардних контрактів договорів купівлі-
продажу деривативу найвигідніша на території України та 
оговорюється індивідуально з кожним партнером.

У результаті проведення відкритого (публічного) Аукціону 
Біржа оформлює аукціонне свідоцтво, що підтверджує факт 
проведення Аукціону та визначення справедливої ціни 
базового активу.

Одним із пріоритетів ЦУБ є висвітлення інформації на 
офіційному Веб-сайті Біржі (https://centrex.com.ua/) та у 
власній газеті «Аналітик - Плюс».

Т а к и м  ч и н о м  с п і в п р а ц я  з  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Ю 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ легка та вигідна для всіх 
учасників процесу. Тому пропонуємо Вам якнайшвидше стати 
нашим партнером та переконатися особисто в перевагах 
роботи.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(0532) 69-70-50; (044) 331-34-35

АНАЛІТИК-ПЛЮС
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Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору покладаються 
на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором 
купівлі-продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений 
покупцем для участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок 
ціни продажу майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку 
тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно 
шляхом укладення акту приймання-передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний на 
аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором купівлі-
продажу, гарантійний внесок, що був ним сплачений, йому не 
повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку 
його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р організатора 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості на 
п/р організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 
32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в аукціоні.

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про проведення 
аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в попередньо 

погоджений час з Організатором аукціону за тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-
34-35 та на сайті Організатора https://centrex.com.ua.

       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон 
(факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 
год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, 
крім вихідних та святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.

24 липня 2018 р. о 15.00 год. в торговій залі за адресою: м. Полтава, вул. 
Пушкіна, 88, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено 
третій цільовий аукціон зі зменшенням початкової вартості на 25 %  з 
реалізації активів платника податків ПРАТ «Автотранспортне підприємство 
АТП № 15347» (Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Портова, 11), які 
знаходяться в податковій заставі Кременчуцької ОДПІ:

Разом з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до вимог 
статті 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб" забороняється зарахування зустрічних вимог, у тому числі 
зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за 
домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного 
списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній 
особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, 
крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо, що продаж прав вимог 
за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання 
зобов'язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям 
за такими договорами.

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін
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2 АНАЛІТИК-ПЛЮС

ЦЕНТРАЛЬНА  УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА - м. Полтава, вул. Пушкіна, 88,  тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35.ЦЕНТРАЛЬНА  УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА - м. Полтава, вул. Пушкіна, 88,  тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35.

3АНАЛІТИК-ПЛЮС

03 серпня 2018 р. о 14.30 год. в торговій залі за адресою: м. Житомир, 
провул. Політенхнічний, буд. 4, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ 
БІРЖЕЮ буде проведено цільовий аукціон з реалізації активів платника 
податків ТОВ «ВО АГРО-ПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34277698, 12401, 
Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси), які знаходяться в 
податковій заставі:

 27 липня 2018 р. о 14.30 год. в торговій залі за адресою: м. Житомир, 
провул. Політенхнічний, буд. 4, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ 
БІРЖЕЮ буде проведено третій цільовий аукціон зі зменшенням початкової 
вартості на 25 % з реалізації активів платника податків ПОЛІСЬКА 
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІМЕНІ О. М. ЗАСУХІНА ІНСТИТУТУ 
КАРТОПЛЯРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 32883166, 11602, Житомирська область, 
Малинський район, с. Федорівка), які знаходяться в податковій заставі 
Малинської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської 
області:

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – продажу 
об'єкта. Всі витрати по укладенню договору покладаються на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором купівлі-
продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений покупцем для 
участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку 
тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно 
шляхом укладення акту приймання-передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний на 
аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором купівлі-
продажу, гарантійний внесок, що був ним сплачений, йому не 
повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку 
його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р організатора 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості на п/р 
організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 
32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в аукціоні.
Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про проведення 

аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в попередньо 
погоджений час з Організатором аукціону за тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35 
та на сайті Організатора https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, 
код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): 
(0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  
до  18 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних 
та святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення - 
https://centrex.com.ua.
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Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору покладаються 
на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором 
купівлі-продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений 
покупцем для участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок 
ціни продажу майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку 
тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно 
шляхом укладення акту приймання-передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний на 
аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором купівлі-
продажу, гарантійний внесок, що був ним сплачений, йому не 
повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку 
його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р організатора 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості на 
п/р організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 
32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в аукціоні.
Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 

проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в 
попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. (0532) 69-70-50, 
(044) 331-34-35 та на сайті Організатора https://centrex.com.ua.

       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон 
(факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 
год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, 
крім вихідних та святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору покладаються 
на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором 
купівлі-продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений 
покупцем для участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок 
ціни продажу майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку 
тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно 
шляхом укладення акту приймання-передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний на 
аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором купівлі-
продажу, гарантійний внесок, що був ним сплачений, йому не 
повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку 
його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р організатора 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості на 
п/р організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 
32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в аукціоні.
Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 

проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в 
попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. (0532) 69-70-50, 
(044) 331-34-35 та на сайті Організатора https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон 
(факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 
год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, 
крім вихідних та святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.

31 липня 2018 р. о 14.00 год. в торговій залі за адресою: м. Маріуполь, пр. 
Миру, 54/46, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено 
третій цільовий аукціон зі зменшенням початкової вартості на 25 %   з 
реалізації активів платника податків ТОВ «Слов'янська Індустріальна Спілка 
«Сода» (код ЄДРПОУ  31054873, адреса місцезнаходження власника: 84112, 
Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 91), які знаходяться в 
податковій заставі ГУ ДФС у Донецькій області:

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – продажу 
об'єкта. Всі витрати по укладенню договору покладаються на 
Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором купівлі-
продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений покупцем для 
участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку 
тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно 
шляхом укладення акту приймання-передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний на 
аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором купівлі-
продажу, гарантійний внесок, що був ним сплачений, йому не 
повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку 
його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р організатора 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості на п/р 
організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 
32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в аукціоні.
Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 

проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в 
попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. (0532) 69-70-50, 
(044) 331-34-35 та на сайті Організатора https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, 
код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): 
(0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  
до  18 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних 
та святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення 
- https://centrex.com.ua.

ХТО МОЖЕ ПРИДБАТИ ВАШ КРЕДИТ 
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЛИСТ
26.01.2017 N 27-2023/17

Уповноваженим особам Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію

Про надання роз'яснень щодо реалізації активів (майна)
банку шляхом відступлення прав вимоги

У зв'язку із набранням чинності рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 
21.11.2016 N 2526 "Про внесення змін до Положення про виведення 
неплатоспроможного банку з ринку" (Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 13.12.2016 за N 1611/29741), Фонд повідомляє 
наступне.

Пункт 5.11 глави 5 розділу V Положення про виведення 
неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням 
виконавчої дирекції Фонду від 05 липня 2012 N 2, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1581/21893, був 
викладений у наступній редакції "Реалізація майна банку шляхом 
відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами 
забезпечення виконання зобов'язання здійснюється шляхом 
проведення відкритого конкурсу" і слова "між фінансовими 
установами (банками та небанківськими фінансовими установами, 
які відповідно до своїх установчих документів та ліцензій мають 
право надавати кредити, крім кредитних спілок)" були з нього 
виключені.

Тобто, придбавати право вимоги за кредитними договорами та 
договорами забезпечення виконання зобов'язання, шляхом 
проведення відкритого конкурсу, мають право не тільки банки та 
небанківські фінансові установи, так і інші фізичні та юридичні 
особи, котрі не віднесені до банків та небанківських фінансових 
установ.
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