
Результати інвентаризації майна ПАТ «Кредитпромбанк» 

та формування ліквідаційної маси 
 

Проведено інвентаризацію майна ПАТ «Кредитпромбанк» станом на «03» 

червня 2015 року. 

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс 
банку станом на «01» вересня 2015, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду 

(рішення № 214/15 від «14» вересня 2015 року»)  

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано 

до Фонду «08» вересня 2015 року.  

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 258/15 від 02.11.2015 затверджено 

ліквідаційну масу ПАТ «Кредитпромбанк» станом на «01» вересня 2015 року:  

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 503 121 741,12 грн.; 

- Оціночна вартість – 199 543 497,32 грн. 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. 
Отримано звіти про оцінку майна, складені Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (суб’єкт оціночної діяльності 
відповідно до Сертифікату № 14355/13 виданого ФДМУ 15.02.2013р.), Товариством 

з обмеженою відповідальністю «М Консалтинг» (суб’єкт оціночної діяльності 
відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 15293/13 від 

15.10.2013р.), Товариством з обмеженою відповідальністю «Е.Р.С.Т.Е.» (суб’єкт 
оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності 
№16812/14 від 12.08.2014р.).  

Складові ліквідаційної маси: 

Додатки 

до акту 

Група активів Балансова вартість 

(грн.) 

Оціночна 

вартість 

(грн.) 

№ 1 Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 

14 364 170,68 14 364 170,68 

№ 2 Інвестиційні, ювілейні та 
сувенірні монети 

520 508,11 715 431,97 

№ 3 Кошти в інших банках 275 237 041,08 1 706 470,00 

№ 4  Кредити, надані 
юридичним та фізичним 

особам 

319 153 734,30 9 138 383,00 

№ 5 Цінні папери та інші 
фінансові інструменти, 

16 825 077,60 123 940,00 



корпоративні права 

№ 6 Дебіторська заборгованість 3 343 800,13 86 400,03 

№ 7 Основні засоби, інші 
необоротні матеріальні 
активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

873 677 409,22 173 408 701,00 

 

Всього: 1 503 121 741,12 199 543 497,32 

 

Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»                        _______________     Тімонін О.О. 
 

 


