
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 від 

16.09.2019 року № 2333 затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 

01.08.2019, з урахуванням змін станом на 01.11.2019 року, затверджено Рішенням 

виконавчої дирекції Фонду №3186 від 16.12.2019 року: 

- Балансова вартість (з урахуванням позабалансових рахунків) – 7 908 976 896,55 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Ринкова вартість – 2 432 457 375,35 грн. 

 

У зв’язку з виявленими обставинами, що свідчать про необхідність виключення 

активів з ліквідаційної маси Банку, 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 «КБ 

«ХРЕЩАТИК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.08.2019 

року з урахуванням змін станом на 01.02.2020 року, затверджено Рішенням виконавчої 

дирекції ФГВФО від 02.03.2020 № 496. 
 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2019 року з урахуванням змін на 01.02.2020 року: 
 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів  станом на 

01.08.2019 з 

урахуванням змін на 

01.02.2020 

Ринкова вартість 

активів на 01.08.2019 з 

урахуванням змін на 

01.02.2020 

(грн.) (грн.) 

1 

 
Каса та накопичувальний рахунок в 

Національному банку України 

15 653 405,77 

 

15 653 405,77 

2 Інвестиційні, ювілейні, сувенірні монети та 

банківські метали 

1 481 509,04 

 

1 482 820,79 

3 Кредити, надані юридичним особам 4 264 271 310,12 1 495 846 106,23 

4 Кредити, надані фізичним особам 249 909 668,53 100 948 778,76 

5 Цінні папери та інші фінансові інструменти, 

корпоративні права 

1 288 024 000,00 354 395 784,50 

6 Дебіторська заборгованість 1 595 257 907,42 65 326 931,40 

7 Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи утримувані для 

продажу 

490 821 059,12 398 358 448,00 

 

 Всього: 7 905 418 860,00 2 432 012 275,45 

 

 

 
Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»                                                      І.О. Стрюкова 


