
 

 

 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

 

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 312 від 01.04.2021 затверджено  ліквідаційну 

масу АТ «МІСТО БАНК» станом на 01.03.2021  року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 397 349 694,34 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  839 176 725,67 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи та з метою достовірності переліку майна банку, що 

входить до ліквідаційної маси,  виникла необхідність у коригуванні переліку активів у 

вигляді  кредитної заборгованості (здійснення заміни контрагента). 

У зв’язку з актуалізацією переліку 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 АТ 

«МІСТО БАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.03.2021, з урахуванням змін на 01.05.2021 (щодо заміни контрагента за договором 

кредиту) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 485 від 20.05.2021). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2021р. з урахуванням змін на 

01.05.2021: 

 

№ Група активів 

Балансова вартість 

станом на 01.03.2021р. 

з урахуванням змін на 

01.05.2021 року 

 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів з 

урахуванням змін на 

01.05.2021р. 

(грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 71 106 074,47 71 106 074,47 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 

824,00 1 600,00 

3 Кошти в інших банках 6 665 747,44 885 171,77 

4 Кредити, надані юридичним особам 575 778 986,62  194 889 710,50 

5 Кредити, надані фізичним особам 147 191 796,79 24 505 858,64 

6 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 

127 535 400,18  

126 765 261,13  

 



 

 

7 Дебіторська заборгованість  17 638 754,58     6 092 523,65  

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

451 428 606,26 414 837 471,00 

9 Позабалансові активи (цінності) 3 504,00 93 054,51 

 Всього 1 397 349 694,34 839 176 725,67 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ «МІСТО БАНК»                         Біла І. В. 

 


