
 

 

 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_  

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

 

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 07.07.2016 р. № 1153, від 26.01.2017 р. 

№311, від 03.06.2019 р. №1410, від 27.08.2019 р. №2174, від 05.05.2020 р. №894, від 

20.08.2020 р. №1538 та від 05.10.2020 р. №1792 затверджено  ліквідаційну масу АТ «БАНК 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (далі - Банк) станом на 01.05.2016 року (з урахуванням змін 

станом на 01.01.2017 року, на 01.04.2019 року, на 25.07.2019 року, на 01.04.2020 року, на 

01.08.2020 року та на 01.09.2020 року): 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   45 098 987 998,15 грн;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  9 980 311 243,71 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, а саме права вимоги за 

кредитним договором, укладеним з фізичною особою, що були включені до складу 

ліквідаційної маси Банку з невірно вказаними реквізитами кредитного договору 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного 

банку з ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 05.07.2012 р. №2 (далі - Положення), проведена незалежна оцінка виявлених 

активів станом на 01.04.2016 р. Отримано Звіт №697-1 про незалежну оцінку майнових прав 

вимоги грошових коштів (овердрафти по платіжних картках), що належать ПАТ «БАНК 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», складений Суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Крестон Джі 

Сі Джі Эдвайзорі» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №17371/14, виданий Фондом 

державного майна України 31.12.2014 р.). 

У зв’язку з виявленням майна, що було включено до складу ліквідаційної маси з 

невірно вказаними реквізитами кредитного договору та стосовно якого необхідно внести 

зміни (здійснити заміну реквізитів кредитного договору), 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 «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» Грошовою Світланою Василівною було 

складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.05.2016 р. з урахуванням 

змін на 01.06.2021 р. (щодо заміни реквізитів кредитного договору) (затверджено рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 24.06.2021 р. №640). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.05.2016 р. з урахуванням змін на 

01.06.2021 р. : 

№ Група активів 

Балансова вартість 

станом на 01.05.2016 

р. з урахуванням змін 

на 01.06.2021 р. 

 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.05.2016 р. з 

урахуванням змін на 

01.06.2021 р. 

(грн.) 



 

 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
137 862 285,88 137 862 285,88 

2 Ювілейні та сувенірні монети (згідно 

даних балансу) 
756 951,47 756 951,47 

3 Інвестиційні, іноземні монети в 

банківських металах та банківські 

метали у зливках (згідно звіту про 

оцінку) 

15 448 092,21 25 903 461,00 

4 Кошти в інших банках 135 422 778,44 93 900 881,43 

5 Кредити, надані юридичним особам 30 452 643 379,17 5 766 066 562,12 
5.1. На балансових рахунках 30 168 915 652,16 5 750 958 999,72 

5.2. На позабалансових рахунках 283 727 727,01 15 107 562,40 

6 Кредити, надані фізичним особам 9 933 085 061,77 2 833 511 061,48 
6.1. На балансових рахунках 9 932 476 510,53 2 833 511 061,48 

6.2. На позабалансових рахунках 608 551,24 X 

7 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
1 135 024 467,02 485 265 713,13 

8 Дебіторська заборгованість 2 934 420 697,30 326 980 754,34 
8.1. На балансових рахунках 2 903 481 176,50 326 905 113,78 

8.2. На позабалансових рахунках 30 939 520,80 75 640,56 

9 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

354 324 284,89 310 063 572,86 

9.1. На балансових рахунках 354 311 378,89 307 886 295,56 

9.2. На позабалансових рахунках 12 906,00 2 177 275,77 

 Всього 45 098 987 998,15 9 980 311 243,71 

 

 

 

 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію 

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»                                        С.В. Грошова 

 


