
 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: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  19 569 584 360,02 

грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  3 192 399 749,59 грн. 

         Після затвердження інвентаризації активів банку та Акту формування ліквідаційної 

маси, були наявні активи, що відносяться до основних засобів – група «Антикваріат», що 

тимчасово не включались  до складу ліквідаційної маси Банку, у зв’язку із необхідністю їх 

оцінки після проведення мистецтвознавчої експертизи. 

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

засобів – групи «Антикваріат». Отримано звіт про оцінку активів (основних засобів – групи 

«Антикваріат») неплатоспроможного банку АТ «РОДОВІД БАНК», складеного 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки», 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 506/18 від 15.06.2018 року. Експертний 

висновок за результатами мистецтвознавчої експертизи складений 25.10.2018 року. До 

Звіту про оцінку активів, в тому числі, що становлять культурну цінність надано Рецензію 

Експертної Ради «Українського Товариства оцінювачів» від 30.10.2018 р. 

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 

01.12.2018 року (щодо включення до ліквідаційної маси банку основних засобів – група  

«Антикваріат»), затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 3345 від 13.12.2018 

року. 

 

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

01.12.2018 року (щодо включення до ліквідаційної маси банку основних засобів – група  

«Антикваріат»): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 року з 

урахуванням змін на 

01.12.2018 року 

(щодо включення до 

ліквідаційної маси 

банку основних 

засобів – група  

«Антикваріат») 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.04.2018 року з 

урахуванням змін на 

01.12.2018 року   

(щодо включення до 

ліквідаційної маси 

банку основних 

засобів – група  

«Антикваріат») 

(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 6 612 341 102,82 211 921 342,36 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

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

 
Всього 19 576 929 651,42 3 209 997 988,30 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


