
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1871 від 05.07.2018 р. затверджено  ліквідаційну 

масу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ» станом на 01.05.2018 

року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 622 831 648,86 грн.; 

- Оціночна вартість – 242 354 531,01 грн. 

В процесі ліквідації Банку були виявлені активи, які слід включити до складу ліквідаційної 

маси та які станом на 01.04.2019 р. обліковуються на балансових рахунках банку загальною 

вартістю 14 107 868,99 грн., а саме, заборгованість за кредитним договором, укладеним з 

юридичною особою, загальною балансовою вартістю 14 107 868,99 грн. Згідно з п. 4.16 глави 4 

розділу V Положення проведена незалежна оцінка активу, отримано звіт про оцінку ринкової 

вартості активу  неплатоспроможного банку АТ «БАНК БОГУСЛАВ», складеного ПП «ТА-

ЕКСПЕРТ-СЕРВІС» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №268/18 від 26.03.2018 р.), згідно 

якого оціночна вартість складає 5 691 472,00 грн. 

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 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом 

на 01.05.2018 р. з урахуванням змін на 01.04.2019 р., затверджений рішенням виконавчої дирекції 

Фонду №1263 від 20.05.2019 р.). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.05.2018 р. з урахуванням змін на 01.04.2019 р.: 

№ Група активів 

Балансова вартість 

станом на 01.05.2018 

р. з урахуванням 

змін на 01.04.2019 р. 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.05.2018 р. з 

урахуванням змін на 

01.04.2019 р. (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
9 834 305,48 9 834 305,48 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
128,27 418,00 

3 Кошти в інших банках 907 831,12 825 782,00 

4 Кредити, надані юридичним особам 591 862 342,35 217 588 543,00 

5 Кредити, надані фізичним особам 8 819 065,94 2 663 556,00 

6 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
0,00 0,00 

7 Дебіторська заборгованість 9 074 939,31 1 115 859,00 

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

16 440 905,38 16 017 539,53 

 Всього 636 939 517,85 248 046 003,01 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ «БАНК БОГУСЛАВ»              В.В. Паламарчук 


