
 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 №1454 від 24.05.2018 року затверджено  

ліквідаційну масу АТ «РОДОВІД БАНК» станом на 01.04.2018 року. Рішенням виконавчої 

дирекції Фонду №3345 від 13.12.2018 року затверджено  ліквідаційну масу з урахуванням 

змін на 01.12.2018 року. 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  19 576 929 651,42 

грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  3 209 997 988,30 грн. 

 

           Після затвердження інвентаризації активів банку та Акту формування ліквідаційної 

маси АТ «РОДОВІД БАНК» станом на 01.04.2018 з урахуванням змін на 01.12.2018 року, за 

результатами претензійно-позовної роботи в балансі банку були відображені права вимоги 

на рахунку фінансової дебіторської заборгованості за кредиторськими вимогами АТ 

«РОДОВІД БАНК». 

             Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка 

фінансової дебіторської заборгованості. Отримано звіт про незалежну оцінку майнових 

прав, а саме фінансової дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку АТ 

«РОДОВІД БАНК», складеного Закритим акціонерним товариством «Консалтингюрсервіс»,  

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018 року.  

За результатами претензійно-позовної роботи та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V 

Положення, з метою 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 року з урахуванням змін на 28.01.2019 року (щодо дебіторської заборгованості), 

затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №771 від 04.04.2019 року. 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2018р. з урахуванням змін на 

28.01.2019 року (щодо дебіторської заборгованості): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 року з 

урахуванням змін на 

28.01.2019 року 

(щодо дебіторської 

заборгованості) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 року з 

урахуванням змін на 

28.01.2019 року   

(щодо дебіторської 

заборгованості) 

(грн.) (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 6 895 630 527,47 239 336 461,13 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  4 679 680 016,61 1 608 699 780,05 

 Всього 19 860 219 076,07 3 237 413 107,07 

 

 

 

 

 

 
Уповноважена особа 
Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію АТ «РОДОВІДБАНК»                                     А.М. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


