
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 220/15 від 17.09.2015 затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «АКБ «КИЇВ» станом на 01.09.2015 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   3 989 952 355,65 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  9 888 418,87 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської 

заборгованості, 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 «АКБ «КИЇВ», 

складеного Закритим акціонерним товариством «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (Свідоцтво 

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 376/15 від 07.05.2015) 

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 «АКБ «КИЇВ» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 з урахуванням змін на 01.07.2017 (щодо 

дебіторської заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 3788 від 

28.08.2017) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 з урахуванням змін на 01.07.2017 

(щодо дебіторської заборгованості): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.09.2015 з 

урахуванням змін на 

01.07.2017 (щодо 

дебіторської 

заборгованості) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.09.2015 з урахуванням 

змін на 01.07.2017 (щодо 

дебіторської 

заборгованості) 

(грн.) (грн.) 

1 Накопичувальний рахунок 45 418,87 45 418,87 

2 Кредити, надані фізичним особам 111 237 582,15 9 843 000,00 

2.1. Дебіторська заборгованість 11 569 226,27 0,00 

2.2. Запаси матеріальних цінностей 118 481,60 0,00 

3 Всього 122 970 708,89 9 888 418,87 

3.1. 
Списана у збиток заборгованість за 

кредитними операціями 
3 866 981 311,76 Х 

3.2. Грошові чекові книжки 335,00 Х 

3.3. 
Списана у збиток заборгованість за 

цінними паперами 
59 979 850,00 3 898 690,00 

4 Всього на позабалансових прахунках 3 926 961 469,76 3 898 690,00 

 Всього: 4 049 932 205,65 13 787 108,87 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ»                                                         О.І.Кічук 

 


