
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  
 

 

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 
 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 

697 від 10.05.2016  затверджено  ліквідаційну масу станом на 01 березня 2016р.       

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

02.03.2017 №800 затверджено зміни до ліквідаційної маси Банку станом на 

01.11.2016р.  та  рішенням від 25.11.2019 р. №2996 затверджено зміни до 

ліквідаційної маси Банку станом на 01.11.2019р. 

- Балансова вартість з урахуванням рахунків позабалансового обліку (без 

врахування резервів та переоцінки) – 1 422 868 872,48 грн.; 

- Оціночна вартість – 302 492 646,07 грн.  

Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування 

ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявлені обставин, що 

свідчать про помилковість даних бухгалтерського обліку за правом вимоги за двома 

кредитними договорами юридичних осіб. 

На підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення про виведення 

неплатоспроможного банку з ринку, з метою достовірності переліку майна Банку, 

що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2016 року з урахуванням змін 

станом на 01.01.2020 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №  

563 від 12.03.2020р.). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2016 року з урахуванням змін 

станом на 01.01.2020 року: 

 



№ Група активів (ліквідаційної 

маси) 

Вартість активів на 

01.03.2016р. зі змінами 

на 01.01.2020р. 

(грн.) 

Ринкова вартість активів 

на 01.03.2016р. зі змінами 

станом на 01.01.2020р. 

(грн.) 

1 
Каса та накопичувальний рахунок 

в НБУ 
17 196 201,36 17 196 201,36 

2 
Інвестиційні, ювілейні та 

сувенірні монети 
0 0 

3 Кошти в інших банках 1 237 419,07 1 237 419,07 

4 

Кредити, надані юридичним 

особам ( в т.ч. комісія від 

кредитного обслуговування)  

  

4.1. На балансових рахунках 528 126 260,46 59 335 774,00 

4.2. На позабалансових рахунках 311 438 121,60 51 470 635,00 

5 Кредити, надані фізичним особам   

5.1. На балансових рахунках 34 500 665,09 16 758 405,00 

5.2. На позабалансових рахунках 407 404 451,67 87 853 524,00 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
0 0 

7 Дебіторська заборгованість    

7.1. На балансових рахунках 14 786 185,63 1 339 624,33 

7.2. На позабалансових рахунках 709 070,19 86 937,05 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу, 

корпоративні права 

  

8.1. На балансових рахунках 101 843 346,13 66 360 679,26 

8.2. На позабалансових рахунках 1 738,00 0 

  Всього: 1 417 243 459,20 301 639 199,07 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду  

гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію 

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»                                       А.А. Матвієнко  


