
 

 

Додаток до 

рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів  

фізичних осіб 

від 18.01.2021 №46 

 

  
Перелік кошторисів витрат Фонду на здійснення ліквідації неплатоспроможних банків (у новій редакції) 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

1 
300120 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 

22.04.2016 21.04.2021              5 377,0                     5 382,0                       5,0   Послуги в галузі права 

2 
300131 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК «ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ» 

18.12.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           21 684,3                 272 710,6            251 026,3   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік. Заплановано 

витрати на представництво 

інтересів Фонду у судових 

(кримінальних, цивільних, 

господарських) процесах 

щодо відшкодування шкоди 

(збитків) пов'язаних з 

банками особами у 

закордонних юрисдикціях. 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

3 
300142 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» 

23.03.2016 22.03.2021              8 670,1                     9 460,5                   790,4   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

4 
300175 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК» 
20.07.2016 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           13 203,9                   19 566,2                6 362,3   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

5 
300205 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 

31.08.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             9 251,6                     9 255,6                       4,0    Послуги в галузі права 

6 
300272 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК» 
12.06.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             7 826,6                     7 830,6                       4,0    Послуги в галузі права 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

7 
300498 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

«НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

03.12.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             5 700,4                     7 441,4                1 741,0   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

8 
304706 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СХІДНО-

ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК» 

11.09.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             2 872,1                     3 888,3                1 016,2   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

9 
304988 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» 

14.09.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             3 745,8                     4 962,2                1 216,4   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

10 
307394 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК» 
16.01.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             8 637,5                   12 378,6                3 741,1   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

11 
319092 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК «КИЇВСЬКА 

РУСЬ» 

17.07.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             9 999,3                   14 674,3                4 675,0   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

12 
320702 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 

31.08.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             9 769,7                   47 671,7              37 902,0   

 Послуги в галузі права. 

Представництво інтересів 

Фонду у судових 

(кримінальних, цивільних, 

господарських) процесах 

щодо відшкодування шкоди 

(збитків) пов'язаних з 

банками особами у 

закордонних юрисдикціях 

13 
320854 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» 
24.06.2017 23.06.2021              7 469,0                   10 873,9                3 404,9   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

14 
321712 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РОДОВІД БАНК» 
20.12.2017 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

           11 353,2                   18 817,8                7 464,6   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

15 
321767 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» 
19.12.2018 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           12 728,5                   18 695,7                5 967,2   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

16 
322335 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «АРКАДА»   

25.09.2020 24.09.2023              1 315,0                   12 288,3              10 973,3   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

17 
322432 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ 

КАПІТАЛ» 

09.03.2017 08.03.2021              3 902,5                     3 903,5                       1,0   
Експлуатаційні витрати 

(комунальні платежі) 

18 
322799 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС» 
11.12.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

             3 678,8                     4 493,8                   815,0   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

19 
324742 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК «МОРСЬКИЙ» 
04.09.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             4 209,9                     5 103,5                   893,6   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

20 
328384 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК» 
27.05.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           15 873,1                   20 673,6                4 800,5   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

21 
334828 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» 

30.10.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             5 472,0                     6 490,0                1 018,0   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

22 
339038 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК» 
22.03.2017 21.03.2021              3 760,9                     5 157,6                1 396,7   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

23 
339555 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ПРЕМІУМ» 

11.02.2016 10.02.2021              3 203,8                     4 298,6                1 094,8   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

24 
351931 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК ЗОЛОТІ 

ВОРОТА» 

05.12.2014 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             6 510,7                     7 831,0                1 320,3   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

25 
380236 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» 
05.10.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           51 888,1                   67 292,1              15 404,0   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік. Заплановано 

витрати на представництво 

інтересів Фонду у судових 

(кримінальних, цивільних, 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

господарських) процесах 

щодо відшкодування шкоди 

(збитків) пов'язаних з 

банками особами у 

закордонних юрисдикціях 

26 
380292 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КСГ БАНК» 
31.08.2016 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             2 897,0                     3 591,6                   694,6   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

27 
380322 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ» 
01.12.2017 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             4 516,4                     4 520,4                       4,0   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Послуги в галузі права. 

28 
380355 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ЄВРОБАНК» 

17.08.2016 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           10 884,7                   10 888,9                       4,2   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Послуги в галузі права. 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

29 
380388 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПЛАТИНУМ БАНК» 
24.02.2017 23.02.2021            13 075,4                   18 675,8                5 600,4   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

30 
380399 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК КАМБІО» 
02.03.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           12 653,4                   19 366,4                6 713,0   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

31 
380474 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО БАНК «ТРАСТ» 
30.12.2016 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             5 715,0                     5 717,6                       2,6   

Зміна дати завершення 

ліквідації на дату внесення 

запису про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку, 

Експлуатаційні витрати 

(комунальні платежі) 

32 
380515 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «СОЮЗ» 

29.04.2016 15.03.2021              3 580,9                     4 666,7                1 085,8   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

33 
380537 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» 

20.03.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

           12 866,9                   12 878,2                     11,3   
Послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку, 

Послуги в галузі права, 



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

Експлуатаційні витрати 

(комунальні платежі) 

34 
380612 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» 
13.05.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             7 446,0                     8 550,6                1 104,6   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

35 
380764 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «НАДРА» 

05.06.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

           27 469,2                   27 476,7                       7,5   Послуги в галузі права 

36 
380935 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 

13.07.2016 12.07.2021            14 825,7                   14 829,7                       4,0   Послуги в галузі права 

37 
384577 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ 

БАНК РОЗВИТКУ ТА 

РЕКОНСТРУКЦІЇ» 

04.09.2015 

Дата внесення запису 

про державну 

реєстрацію припинення 

банку до єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань 

             4 224,9                     5 333,1                1 108,2   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  



 

 

П

/н 

МФО 

банку 

Найменування 

банку 

Дата 

початку 

процедури 

ліквідації 

Дата завершення 

процедури ліквідації 

Планова сума 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн 

Планова сума 

кошторису витрат 

Фонду зі змінами, 

тис. грн 

Сума змін 

кошторису 

витрат Фонду, 

тис. грн. 

Причина внесення змін / 

Витрати на 

38 
380054 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 

22.05.2019 21.05.2021              4 108,6                     7 455,2                3 346,6   

Кошторис витрат Фонду на 

ліквідацію 

неплатоспроможного банку 

на 2021 рік.  

ПІДСУМОК 
         362 367,9                 745 092,3            382 724,4    

 

 


