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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 30.06.2021 за №255 (з) та повідомляє. 

Майнові права за кредитним договором №КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013 

були реалізовані у складі пулу активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що складався 

з майнових прав за кредитними договорами, що укладені з юридичними 
особами, в кількості 49 договорів, та майнових прав за кредитними договорами, 
що укладені з фізичними особами, в кількості 3 договорів, на відкритих торгах 
(аукціоні) через електронну торгову систему «Prozorro.Продажі» (№ лоту 
GL15N817996). Переможцем даних торгів визнано ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС 
ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766) з найбільшою ціновою пропозицією у 
розмірі 13 181 864,94 грн. 

18.06.2020 ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» відповідно до протоколу 
електронних торгів UA-EA-2020-05-27-000006-b від 02.06.2020 було здійснено 
повну оплату коштів за лот на рахунок ПАТ «РАДИКАЛ БАНК». 

02.07.2020 підписано договори купівлі-продажу майнових прав №02/07/20-

ФО-МП та №02/07/20-ЮО-МП між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». Предметом договору №02/07/20-ФО-МП була 
передача до ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» майнових прав за 3 
кредитними договорами, що укладені з фізичними особами, включно з 
майновими правами за кредитним договором №КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013. 

Згідно пункту 3 договору №02/07/20-ФО-МП від 02.07.2020 сторони 
домовились, що за продаж майнових прав за цим договором ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» сплачує ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» грошові кошти у 
розмірі 159 083, 39 грн без ПДВ (надалі – Ціна договору). Ціна договору 
сплачена ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» у 
повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором на підставі 
протоколу №UA-EA-2020-05-27-000006-b від 02.06.2020, сформованого за 
результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких стало  ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». 
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Решта коштів, у сумі 13 022 781,55 грн, була сплачена ТОВ «ФК 
«ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за придбання майнових 
прав за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, в 
кількості 49 договорів відповідно до пункту 3 договору №02/07/20-ЮО-МП від 
02.07.2020. 
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