
Додаток  

Форма для заповнення інформації щодо внесення змін до ліквідаційної маси 

 

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси 

ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» станом на 01.10.2015  

зі змінами станом на 12.06.2020 

 

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 271/15 від 

16.11.2015, № 310 від 26.01.2017, № 1584 від 13.04.2017 та № 5372 від 14.12.2017, № 691 від 

28.03.2019, № 1099 від 06.05.2019 та № 2381 від 19.09.2019 затверджено ліквідаційну масу ПАТ 

«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» станом на 01.10.2015 зі змінами станом на 05.09.2019: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 5 836 577 095,93 грн.;  

- Оціночна вартість – 1 389 066 039,21 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси 

станом на 01.10.2015 з урахуванням змін станом на 05.09.2019, у результаті проведеної роботи, 

були виявленні активи, які не були включені до складу ліквідаційної маси Банку та станом на 

12.06.2020 обліковуються на балансі по загальній вартості 239 730,30 грн., а саме: визнані 

безхазяйною річчю матеріальні цінності, які зберігалися в сховищі Банку, в сумі 9 000,00 дол. 

США. 

Ринкова вартість готівкових коштів визначена без оцінювання за номінальною вартістю 

згідно даних балансу. 

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 «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» було складено акт про формування ліквідаційної 

маси станом на 01.10.2015 з урахуванням змін на 12.06.2020 (щодо готівкових коштів) 

(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1123 від 15.06.2020). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.10.2015 з урахуванням змін на 12.06.2020 

(щодо готівкових коштів): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів на 01.10.2015  

з урахуванням змін на 

12.06.2020 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів на 01.10.2015 

 з урахуванням змін на 

12.06.2020 

(грн.) 

1 Готівкові кошти та банківські метали 17 680 390,56  17 680 390,56 

2 Кошти в НБУ та в інших банках 88 739 720,14  88 739 720,14  

3 Казначейські та інші папери 55 896 851,85  55 834 513,00  

4 Кредити надані юридичним особам 4 265 067 089,47 847 798 923,00 

5 Кредити надані фізичним особам 408 641 880,01  95 002 508,53  

6 Інші цінні папери 468 465 378,20  107 937,00  

7 Дебіторська заборгованість 116 289 638,75 18 166 387,68 

8 
Необоротні активи утримувані для 

продажу та інвестиційна нерухомість 
297 448 581,05  152 227 440,00  

9 Основні засоби 118 587 296,20  113 747 949,60  

 ВСЬОГО 5 836 816 826,23 1 389 305 769,51 

 

 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію 

ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»      І.О. Стрюкова 


