
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 648 від 05.03.2018 затверджено  ліквідаційну 

масу ПАТ «КБ «УФС» станом на 01.03.2015 року з урахуванням змін станом на 01.01.2018 

року : 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   2 894 982 825,28 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  68 927 585,23 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді цінних паперів та 

дебіторської заборгованості, 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 ПАТ «КБ «УФС», 

складеного Суб’єктом оціночної діяльності Закрите акціонерне товариство 

«Консалтингюрсервіс» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 

376/15 від «07» травня 2015р) 

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 ПАТ «КБ «УФС» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.03.2015р. з урахуванням змін на 01.08.2018р. (щодо цінних 

паперів та дебіторської заборгованості)(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду 

№2478 від 06.09.2018р.)    

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 

01.08.2018р. (щодо цінних паперів та дебіторської заборгованості): 

 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Вартість активів 

станом на 

01.03.2015р. з 

урахуванням  змін 

станом на 

01.08.2018р.  

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.03.2015р. з 

урахуванням  змін 

станом на 

01.08.2018р.  

(грн.) (грн.) 

1 
Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
12 827 364,33 12 827 364,33 

2 
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
21 283,88 30 306,67 

3 Кошти в інших банках 
744 463,52 744 463,52 

4 Кредити, надані юридичним особам 
2 402 450 541,26 18 149 339,52 

5 Кредити, надані фізичним особам 
397 642 707,16 474 772,06 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
118 351 682,66 299 233,42 



7 Дебіторська заборгованість 
5 910 590,67 541 400,44 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

70 633 599,97 36 331 564,81 

  Всього: 3 008 582 233,45 69 398 444,77 

 

 

 

Уповноважена особа ФГВФО  

на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС»       А.М.Савельєва 


