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Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

 

 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1366 від 01.08.2016 затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» станом на 01.06.2016 року: 

- Балансова вартість  – 1 397 289 576,42 грн.; 

- Ринкова вартість –  536 491 294,11 грн. 

 

Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування 

ліквідаційної маси ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» станом на 01.06.2016 р., виявлено активи, 

у вигляді дебіторської заборгованості та інших необоротних матеріальних активів, 

які не включено до складу ліквідаційної маси та станом на 01.07.2021 р. 

обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ». 

Згідно до п.4.14 гл.4 Розділу V Положення про виведення 

неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням ВД ФГВФО від 

05.07.2012 № 2 зі змінами, y разі виявлення майна, що не було включене до 

ліквідаційної маси з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що 

входить до його ліквідаційної маси, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку 

(у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до 

ліквідаційної маси. 

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 «ПРЕМІУМ» було 

складено акт про формування ліквідаційної маси  (зі змінами) ПАТ «КБ 

«ПРЕМІУМ» станом на 01.06.2016 року з урахуванням змін станом на 01.07.2021 

року (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 702 від 09.07.2021). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.06.2016 р. з урахуванням змін станом на 

01.07.2021 року: 



 

 

№ Група активів 

Балансова вартість 

станом на 01.06.2016 року 

з урахуванням змін 

станом на 01.07.2021 року 

(грн.) 

Ринкова вартість станом 

на 01.06.2016 року з 

урахуванням змін станом 

на 01.07.2021 року (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 78 649 222,60 78 649 222,60 

2 Кошти в інших банках 35 368 541,61 153 987,22 

3 Кредити, надані юридичним особам 1 176 947 949,69 393 541 075,00 

4 Кредити, надані фізичним особам 74 709 685,41 34 748 462,00 

5 Дебіторська заборгованість 2 973 458,73 254 341,24 

6 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

31 177 495,17 29 379 115,00 

Всього 1 399 826 353,21 536 726 203,06 

 

 

 

 

В.о. уповноваженої особи Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію  

ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»                                                                      В.В. Паламарчук 
 

 

 

 

 


