
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 5554 від 28.12.2017 року затверджено  

ліквідаційну масу АКБ «НОВИЙ» станом на 01.11.2017 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 584 055 898,35 грн.; 

- Оціночна вартість – 334 873 764,74 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

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

заборгованості та 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 АКБ «НОВИЙ», 

складений Товариством з обмеженою відповідальністю АКО ЕКСПЕРТ” (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №669/17 від 04.07.2017 р., виданий Фондом державного 

майна України). 

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 АКБ «НОВИЙ» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.11.2017 року з урахуванням змін станом на 01.10.2018 року 

(щодо дебіторської заборгованості та основних засобів) (затверджено рішенням виконавчої 

дирекції Фонду № 2878 від 25.10.2018 року) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2017 року з урахуванням змін станом на 

01.10.2018 року (щодо дебіторської заборгованості та основних засобів): 

 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2017 року з 

урахуванням змін станом 

на 01.10.2018 року (щодо 

дебіторської 

заборгованості та 

основних засобів) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.11.2017 року з 

урахуванням змін станом 

на 01.10.2018 року (щодо 

дебіторської 

заборгованості та 

основних засобів) 

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 179 299 549,19 
179 299 549,19 

2 Інвестиційні, ювілейні та 

сувенірні монети 7 810,12 
14 579,26 

3 Кошти в інших банках, всього 21 243 317,60 3 762 621,00 

 в т.ч. на балансових рахунках 2 268 544,64 2 268 545,00 

 в т.ч. на позабалансових 

рахунках 18 974 772,96 
1 494 076,00 

4 Кредити, надані юридичним 

особам, всього 108 992 085,93 
7 499 549,00 

 в т.ч. на балансових рахунках 21 614 369,47 1 718 039,00 

 в т.ч. на позабалансових 

рахунках 87 377 716,46 
5 781 510,00 

5 Кредити, надані фізичним 29 237 619,79 4 566 733,00 



особам, всього 

 в т.ч. на балансових рахунках 986 536,48 638 941,00 

 в т.ч. на позабалансових 

рахунках 28 251 083,31 
3 927 792,00 

6 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 25 051 195,64 
96 399,42 

7 Дебіторська заборгованість, 

всього 93 474 709,46 
7 542 850,96 

 
в т.ч. на балансових рахунках 

87 627 526,46 
7 542 441,98 

 в т.ч. на позабалансових 

рахунках 5 847 183,00 
408,98 

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, запаси 

матеріальних цінностей всього 

132 602 473,53 132 131 338,57 

 в т.ч. на балансових рахунках 132 599 223,53 131 940 668,53 

 в т.ч. цінності на позабалансових 

рахунках 
3 250,00 190 670,04 

 Всього: 589 908 761,26 334 913 620,40 

 в т.ч. на балансових рахунках 449 454 755,53 323 519 163,38 

 в т.ч. на позабалансових 

рахунках 140 454 005,73 
11 394 457,02 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АКБ «НОВИЙ»                                         О.О. Тімонін 


