
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

 
Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1126  від 04 липня 2016 року   затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «УНІКОМБАНК»  станом на «01» лютого 2016р: 

-  Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 364 765 942,48 грн.; 

-  Оціночна  вартість  – 84 719 466,95 грн. 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. 

Отримано звіти про оцінку майна, складені ПІДПРИЄМСТВОМ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ЦЕНТР ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

(суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №170/16, виданого ФДМУ 

26.02.2016р.), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКО 

ЕКСПЕРТ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату суб’єкта оціночної 

діяльності №16646/14, виданого ФДМУ  04.07.2014 р.), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до 

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №16720/14, виданого ФДМУ  28.07.2014 р.), 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КАНЗАС  РІАЛ  ЕСТЕЙТ » (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №131/16, виданий Фондом державного майна України 15 

лютого 2016 року).   

У зв’язку з виявленням активів, що не були включені до ліквідаційної маси 

(заборгованість по банківським гарантіям, що надані  клієнту – юридичній  особі ТОВ 

«Шляхове будівництво» Альтком») 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 Банку 

було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016 року, з 

урахуванням змін станом на 04 квітня 2018 року (затверджено рішенням виконавчої 

дирекції №1302  від 10 травня  2018 року ). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016 року, з урахуванням змін 

станом на 04 квітня 2018 року: 

№ Група активів 

Балансова вартість станом 

на 01 лютого 2016 року   

урахуванням змін на 04 

квітня 2018 року 

 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів  з  урахуванням 

змін на 04 квітня 2018 

року 

(грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 13 201,49 13 201,49 

2 Кредити, надані юридичним особам 718 577 323,05 77 067 792,03 

3 Кредити, надані фізичним особам 24 834 138,88 5 079 239,54 

4 Цінні папери та інші фінансові інструменти, 

корпоративні права 

2 968 556,50 412 610,00 

5 Дебіторська заборгованість та інші  активи 533 098 851,67 1 666 265,49 

6 Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи та запаси  матеріальних  цінностей   

1 844 267,17 825 806,40 

7 Активи, що обліковуються  на  

позабалансових  рахунках  (96 група), в т.ч: 

91 246 457,95 х 

 
- кредити, надані юридичним особам 

86 945 372,07 

 

х 

 - кредити, надані фізичним особам 1 925 849,85 х 

 - кредити, надані фізичним особам 2 375 236,03 х 

 Всього 1 372 582 796,71 85 064 914,95 

 

     В.о. Уповноваженої   особи   ФГВФО  

      на  ліквідацію ПАТ «УНІКОМБАНК»                                                      О. Ю. Волков  


