
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 038/15 від 12.02.2015 року затверджено 

ліквідаційну масу ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» станом на 01.02.2015 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 534 204 938,20 грн.; 

- Оціночна вартість – 176 852 303,21 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді основних засобів, 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 

«СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК», складеного Товариством з додатковою відповідальністю 

«НЕКОС» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9350 від 

22.06.2012 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 «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» було складено акт 

про формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2015 року з урахуванням змін на 

01.03.2017 року (щодо основних засобів) (затверджено рішенням виконавчої дирекції 

Фонду № 1585 від 13.04.2017 року). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2015 р. з урахуванням змін на 

01.03.2017 р. (щодо основних засобів): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.02.2015 р. з 

урахуванням змін на 

01.03.2017 р. (щодо 

основних засобів) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.02.2015 р. з 

урахуванням змін на 

01.03.2017 р. (щодо 

основних засобів) 

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 2 220 026,64 2 220 026,64 

2 Кошти в інших банках 60 344 576,57 60 232 660,37 

3 Кредити, надані юридичним особам 164 490 470,17 29 398 436,00 

3.1. На балансових рахунках 164 490 470,17 29 398 436,00 

3.2. На позабалансових рахунках   

4 Кредити, надані фізичним особам 179 653 028,16 6 258 143,00 

4.1. На балансових рахунках 179 653 028,16 6 258 143,00 

4.2. На позабалансових рахунках   

5 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
21 682 906,43 9 722 188,20 

6 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

105 947 069,23 69 153 988,00 

6.1. На балансових рахунках 105 947 069,23 69 153 988,00 

6.2. На позабалансових рахунках   

  Всього: 534 338 077,20 176 985 442,21 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ______________ Л.О.Пантіна 


