
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду №098/15 від 27.04.2015р., №4940 від 

06.11.2017 р., №800 від 19.03.2018 р., №1743 від 21.06.2018 р., №2630 від 27.09.2018 р. та № 

3467 від 27.12.2018 р. затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «АКТАБАНК» станом на 

01.03.2015  року з урахуванням змін станом на 01.10.2018 р. відповідно: 

 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 7 449 687 312,00 грн.; 

- Ринкова вартість – 1 534 833 266,87 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси Господарським судом Дніпропетровської області було прийнято Рішення стосовно 

виключення з ліквідаційної маси активів у вигляді прав вимоги за кредитними договорами, 

які були включені до ліквідаційної маси Банку.  

У зв’язку з прийняттям Рішення Господарським судом Дніпропетровської області 

щодо активів включених 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 «АКТАБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.03.2015 року з урахуванням змін станом на 01.11.2019 року (щодо прав вимоги за 

кредитними договорами) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 3325 від 

23.12.2019 р.). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 з урахуванням змін станом на 

01.11.2019 року (щодо прав вимоги за кредитними договорами): 

 

№ 

з/п 
Група активів 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

01.11.2019 р.  

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

01.11.2019 р. 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 87 814 373,78 87 845 969,34 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 2 660,00 6 200,00 

3 Кошти в інших банках 37 433 472,43 37 433 472,43 

4 Кредити, надані юридичним особам 5 914 351 801,26 637 095 423,87 

5 Кредити, надані фізичним особам 137 356 610,48 48 814 587,11 

6 
Цінні папери та інші фінансові інструменти, 

корпоративні права 
0,00 0,00 

7 Дебіторська заборгованість 205 263 799,44 2 552 196,85 

8 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи утримувані для 

продажу  

1 012 849 254,61 720 256 442,54 

9 Цінності на позабалансових рахунках 0,00 0,00 

  Всього 7 395 071 972,00 1 534 004 292,14 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб  

на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК»                          _______________       В.М. Куліш 

 


