
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 164  від 19.01.2017р та № 4781 від 23.10.2017р 

затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»  станом на 01.11.2016 року з 

урахуванням змін на 01.10.2017 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  5 113 523 857,54 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  138 611 033,08 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у 

результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської заборгованості та 

необоротних активів, 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 «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», 

складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Свідоцтво про 

реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №131/16 від 15.02.2016 р) 

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 МИХАЙЛІВСЬКИЙ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.11.2016 року. з урахуванням змін на 15.08.2018 року (щодо дебіторської заборгованості та 

необоротних активів) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2841 від 22.10.2018 

року). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2016 р. з урахуванням змін на 15.08.2018 року  

(щодо дебіторської заборгованості та необоротних активів): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість активів 

станом на 01.11.2016 року, з 

урахуванням змін на  15.08.2018 

(щодо дебіторської 

заборгованості та необоротних 

активів) 

Ринкова вартість активів 

станом на 01.11.2016 року, з 

урахуванням змін на  

15.08.2018 року (щодо 

дебіторської заборгованості 

та необоротних активів) 

 

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 13 572 585,17 13 572 585,17 

2 Кошти в інших банках 21 505 433,14 21 505 433,14 

3 Кредити, надані юридичним особам 1 477 994 753,76 59 473 880,19 

4 Кредити, надані фізичним особам 12 079 360,07 5 933 604,52 

5 Дебіторська заборгованість 1 643 830 852,94 2 592 895,02 

6 Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи утримувані для 

продажу у т.ч. :  

49 716 466,28 30 987 037,55 

 6.1 Основні засоби, що знаходяться в зоні АТО 1 927,33 X 

 Всього по балансовим рахункам 3 218 699 451,36 134 065 435,59 

7 Кредити надані юридичним особам за якими 

застосована нікчемність 
1 212 721 988,97 3 930 003,45 

8 Кредити надані фізичним особам за якими 

застосована нікчемність 
682 297 854,87 650 229,86 

 Всього по позабалансовим рахункам 1 895 019 843,84 4 580 233,31 

  Всього активів 5 113 719 295,20 138 645 668,90 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування 

 вкладів фізичних осіб на ліквідацію              _____________________                          


