
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 220/15 від 17.09.2015 та № 3788  від 

28.08.2017 затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «АКБ «КИЇВ» станом на 01.09.2015 року з 

урахуванням змін станом на 01.07.2017: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   4 049 932 205,65 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  13 787 108,87 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської 

заборгованості, кредитів, наданих фізичним особам та інших матеріальних цінностей, 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 звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «АКБ «КИЇВ», 

складених суб’єктом оціночної діяльності ПП «ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС» (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності № 268/18, виданий Фондом державного майна України  

26.03.2018). 

У зв’язку з виявленням активів (майна), що не були включено до ліквідаційної маси 

та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку активів 

(майна) Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ» було складено акт 

про формування ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 з урахуванням змін на 22.08.2018 

(щодо дебіторської заборгованості, кредитів, наданих фізичним особам та інших 

матеріальних цінностей). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 з урахуванням змін на 22.08.2018 

(щодо дебіторської заборгованості, кредитів, наданих фізичним особам та інших 

матеріальних цінностей): 

 

№ Група активів  

Балансова вартість 

активів з 

урахуванням змін 

станом на 

22.08.2018 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів з 

урахуванням змін 

станом на 22.08.2018 

(грн.) 

  1 Накопичувальний рахунок в НБУ 45 418,87 45 418,87 

2 Кредити, надані фізичним особам 111 237 582,15 9 843 000,00 

3 Дебіторська заборгованість 11 569 226,27 0,00 

4 Запаси матеріальних цінностей 118 481,60 0,00 

 
Всього на балансових рахунках: 122  970 708,89 9 888 418,87 

5 
Списана у збиток заборгованість за 

кредитними операціями   
3 916 701 110,04 12,00 

6 Грошові чекові книжки 335,00 Х 

7 

Списана у збиток заборгованість за 

цінними паперами 137 752 190,70 3 898 695,00 

8 Бланки трудових книжок 
17,00 

181,00 



9 Бланки вкладень до трудових 

книжок 25,00 

551,00 

10 Бланки переказних векселів 
139,00 

2804,00 

11 Бланки простих векселів 
212,00 

1839,00 

12 Списана у збиток дебіторська 

заборгованість 16 916 642,71 21 843,00 

 
Всього на позабалансових 

рахунках: 
4 071 370 671,45 3 925 925,00 

  Всього: 4 194 341 380,34 13 814 343,87 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ»                                                  О.І. Кічук 

 


