
 

 

 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.05.2018 № 1454 затверджено ліквідаційну масу 

АТ «РОДОВІД БАНК» станом на 01.04.2018 (зі змінами, затвердженими Рішенням від 13.12.2018 

№ 3345 та Рішенням від  04.04.2019 № 771).  

            Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 03.09.2020 № 1626 затверджено ліквідаційну масу 

з урахуванням змін на 01.08.2020. 

-   балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 20 184 767 287,05 грн.; 

-   оціночна вартість – 3 275 007 750,38 грн. 

           Після затвердження Акту формування ліквідаційної маси АТ «РОДОВІД БАНК» станом на 

01.04.2018 з урахуванням змін на 01.08.2020 року, до складу ліквідаційної маси включено 

нерухоме майно (земельна ділянка), набуте Банком за результатами претензійно-позовної роботи в 

рахунок погашення кредитної заборгованості позичальника яка належала фінансовому 

поручителю та не перебувала у заставі/іпотеці АТ «РОДОВІД БАНК». 

             Згідно з пунктом 4.16 глави 4 розділу V Положення № 2
1
 проведена незалежна оцінка 

активів. Оцінку активу, що був додатково включений АТ «РОДОВІД БАНК» до ліквідаційної 

маси, було проведено: 

 ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 378/18 від 

07.05.2018).  

 

Відповідно до пункту 4.14 глави 4 розділу V Положення № 2, з метою забезпечення 

достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою 

особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» було 

складено Акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.04.2018 з урахуванням змін на 

01.12.2020 (зміни щодо нерухомого майна (земельна ділянка)), який затверджений Рішенням 

виконавчої дирекції Фонду № 2 від 04.01.2021. 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2018, з урахуванням змін на 01.12.2020 

(зміни щодо нерухомого майна (земельна ділянка): 

                                                           
1
 Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

від 05.07.2012 № 2 (далі – Положення № 2) 



 

 

№ Група активів 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 з 

урахуванням змін 

на 01.12.2020 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 з 

урахуванням змін 

на 01.12.2020 (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 88 153 211,51 88 153 211,51 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 
793,56 48 032,25 

3 Кредити, надані юридичним особам 4 001 296 642,94 318 570 770,65 

4 Кредити, надані фізичним особам 3 674 414 520,81 915 374 589,09 

5 
Цінні папери та інші фінансові інструменти, 

корпоративні права 
521 043 363,17 67 230 262,39 

6 Дебіторська заборгованість 7 219 873 724,95 276 714 660,94 

7 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи, утримувані для 

продажу 

4 680 088 630,11 1 609 109 283,55 

Всього: 20 184 767 287,05 3 275 007 750,38 

 
 
 
 
 

Уповноважена особа Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб  
на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК»                                                   А. Ю. Караченцев 
 

 

 

 


