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Цей документ був підготовлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) виключно для інформаційних цілей і не 
повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.  
 

Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах які вважаються надійними, але не є 
вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно 
ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізуються. Фонд не несе відповідальності за 
рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.  



2 ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Номер  договору Позичальник Валюта 
Заборгованість  
по тілу кредиту  

Заборгованість  
по %  

Сумарна 
заборгованість  
(без штрафів) 

KKMV.154391.009 Юридична особа 1 грн/дол 231 719 744 100 257 491 331 977 235 

Опис заборгованості та параметри кредиту  

Опис заборгованості 

Опис застави 
 

Заставодавець 
Вартість застави на дату укладання 

договору, грн 
Порука 

(фінансова)  

Юридична особа 1 394 309 937* 
Юридична особа 2 

 

Юридична особа 3 

Дата заповнення паспорту: 01.10.2016 

Структура угоди по кредиту 

Тип  
кредитного продукту  

%    Надання Повернення 

Мультивалютна кредитна лінія 
грн -16,5%       
 дол - 10% 

04.10.2013 03.10.2016 

• Прострочення складає 716 днів. 

• Відсутні документи кредитної справи (без можливості відновлення). 

• Забезпеченням по кредиту виступають майнові права на отримання виручки за контрактом з Юридичною особою 2 
(один з поручителів). Застава списана за відсутністю підтверджувальної документації.  

• Діяльність позичальника - оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва. 
Бізнес працюючий. Позичальник та обидва поручителі входять до групи компаній - найбільшого в Україні 
машинобудівного холдингу з виробництва гірничошахтного устаткування. Відповідно до інформації з відкритих 
джерел, машинобудівні заводи групи завантажені більш ніж на 100%. 

• Банк звернувся до суду щодо стягнення заборгованості з поручителя в сумі 289 178 325 дол.  

* застава списана за відсутністю підтверджувальної документації 


