
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

         Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 138/15 від 22.06.2015 р. затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «ЛЕГБАНК» станом на 01.05.2015 р.: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 719 092 243,98 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  164 823 721,10 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді заборгованості за 

кредитними договорами юридичних осіб, дебіторської заборгованості та грошових коштів, 

що набуті у власність Банком за набувальною давністю на підставі договорів, строк дії яких 

закінчився, та вимоги щодо повернення такого майна не були пред'явлені власниками, що 

не були включені до складу ліквідаційної маси Банку. 

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

активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «ЛЕГБАНК», 

складеного Закритим акціонерним товариством «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018 р., виданий Фондом державного 

майна України). 

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси 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 ПАТ «ЛЕГБАНК» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.05.2015 р. з урахуванням змін на 16.09.2019 р. (щодо 

заборгованості за кредитними договорами юридичних осіб, дебіторської заборгованості та 

грошових коштів, що набуті у власність Банком за набувальною давністю на підставі 

договорів, строк дії яких закінчився, та вимоги щодо повернення такого майна не були 

пред'явлені власниками) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2380 від 

19.09.2019 р.) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.05.2015 р. з урахуванням змін на 

16.09.2019 р.: 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість активів 
станом на 01.05.2015 р. з 

урахуванням змін на 16.09.2019 р.  

Ринкова вартість активів 

станом на 01.05.2015 р. з 
урахуванням змін на 16.09.2019 

р.  

(грн.) (грн.) 

1 
Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
667 154,41 667 154,41 

2 
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
5 306,67 15 573,33 

3 Кошти в інших банках 16 409 516,36 0,00 

4 Кредити, надані юридичним особам 498 888 448,05 99 334 339,47 

4.1. На балансових рахунках 496 855 597,94 99 249 283,00 

4.2. На позабалансових рахунках 2 032 850,11 85 056,47 

5 Кредити, надані фізичним особам 41 190 262,00 8 990 730,03 

5.1. На балансових рахунках 41 190 262,00 8 990 730,03 

5.2. На позабалансових рахунках 0,00 0,00 

6 Цінні папери та інші фінансові 79 096 595,44 17 464 094,00 



інструменти, корпоративні права 

7 Дебіторська заборгованість 10 654 193,86 7 088 034,90 

7.1. На балансових рахунках 10 633 363,85 7 087 544,84 

7.2. На позабалансових рахунках 20 830,01 490,06 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

84 635 274,07 38 413 767,78 

8.1. На балансових рахунках 84 635 274,07 38 413 767,78 

8.2. На позабалансових рахунках 0,00 0,00 

9. Бланки простих векселів 925,00 Не оцінювалось 

10. Бланки переказних векселів 191,00 Не оцінювалось 

11. Бланки грошових чекових книжок 5,00 Не оцінювалось 

  Всього: 731 547 871,86 171 973 693,92 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК»                                 О.В.Коваленко 

 


