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ПАТ "Банк "Київська Русь" 
 

 

 

Юридична особа 

Київ, 2016 

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) 

114024-23/13-1 

    Юридична особа 1 

грн. 58 321 315 - 58 321 315 

24685-23/15-7 грн. 29 513 912 - 29 513 912 

24687-23/15-7 грн. 23 896 213 - 23 896 213 

Опис заборгованості Дата заповнення паспорту: 19.08.2016 

Діяльність позичальника: Надання інших інформаційних 
послуг 

Адреса: м. Київ 

З 22.09.2015 Позичальник знаходиться в стані припинення за 
рішенням власника.  

 

Структура угоди по кредиту 

Номер  
договору 

Тип  
кредитного продукту  

%    Надання Повернення 
Дата  

останнього 
погашення 

Дата введення  
тимчасової 

адміністрації   
в банк 

114024-23/13-1 кредитна лінія з забезпеченням  6,7 24.12.2013 06.11.2015 19.03.2015 20.03.2015 

24685-23/15-7 договір відступлення права вимоги*  - 19.03.2015 21.03.2016 - 20.03.2015 

24687-23/15-7 договір відступлення права вимоги* - 19.03.2015 21.03.2016 - 20.03.2015 

Банк 
Юридична 

особа 1 
Юридична 

особа 2 

1. Кредити 

2. Договір відступлення права вимоги по кредитах  

3. Договір застави – акції 

Схема відступлення 

* Банк відступив кредити. Позичальник не сплатив за даними договорами  

Опис застави 
 
Номер договору Заставодавець Детальний опис застави 

Вартість застави на 
дату укладання 
договору, грн 

Поручитель 

114024-23/13-1 

Юридична особа 1 

Акції  Юридичної особи 3 (1 200 000 шт) та                                     
акції Юридичної особи 4 (5 492 605 шт)  

56 089 873  - 

24685-23/15-7 Акції  Юридичної особи 3 (1 200 000 шт) та  
акції Юридичної особи 4 (4 928 448 шт) 

53 410 128  - 
24687-23/15-7 


