
Додаток  

Форма для заповнення інформації щодо внесення змін до ліквідаційної маси 

 

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси 

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» станом на 01.08.2015 року  

зі зімнами станом на 01.02.2017 року 

 
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №212/15 від 

10.09.2015 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» станом на 01.08.2015 року: 

- Балансова вартість (з урахуванням позабалансових рахунків) – 3 608 430 966,79 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  899 030 796,88 грн. 

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

результаті проведеної роботи, були виявленні активи, які можуть бути додатково включені до 

ліквідаційної маси Банку (основні засоби). 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведено незалежну оцінку виявлених активів. 

Отримано звіт про незалежну оцінку майна від 09.02.2017 року, що перебуває на балансі ПАТ 

«УКРБІЗНЕСБАНК» для врегулювання процесу виведення неплатоспроможного банку з ринку 

шляхом відчуження активів, станом на 01.02.2017 року, що буд наданий ТОВ З ІК «ВЕРІТЕКС» 

(сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМУ №18/17 від 13.01.2017 р.) 

У зв’язку з виявленням майна, що може бути 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 «УКРБІЗНЕСБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.08.2015 року з урахуванням змін на 01.02.2017 року (щодо Основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, необоротних активів утримуваних для продажу). (Затверджено рішенням 

виконавчої дирекції Фонду №669 від 23.02.2017 року) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2015 року з урахуванням змін на 01.02.2017 

року (щодо Основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів утримуваних для продажу): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Вартість активів на 

01.08.2015  

з урахуванням змін на 

01.02.2017 

Ринкова вартість 

активів на 01.08.2015 

 з урахуванням змін на 

01.02.2017 
(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 488 246 068,92 488 246 068,92 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 0,00 0,00 

3 Кошти в інших банках 6 158 263,63 6 049 819,89 

4 Кредити, надані юридичним особам 2 650 324 436,79 245 117 250,93 

5 Кредити, надані фізичним особам 379 881 637,91 143 413 851,48 

6 
Цінні папери та інші фінансові інструменти, 

корпоративні права 
8 108 615,97 5 643 397,80 

7 Дебіторська заборгованість 3 691 921,46 852 805,26 

8 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи утримувані для 

продажу  
72 053 007,11 9 737 252,60 

  Всього: 3 608 463 951,79 899 060 446,88 

 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію 

ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»                                                                   І.В. Біла 


