
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1632 від 29.08.2016 затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 01.07.2016 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  1 954 061 608,63 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  703 102 564,89 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

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

заборгованості та кредитів, наданих фізичним особам, 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 «АВАНТ-

БАНК», складеного ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (Свідоцтво про реєстрацію в 

Державному реєстрі оцінювачів № 4573 від 19.04.2006). 

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 «АВАНТ-БАНК» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.07.2016, з урахуванням змін на 01.10.2018 

(щодо дебіторської заборгованості та кредитів, наданих фізичним особам) (затверджено 

рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2875 від 25.10.2018 року) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.07.2016 з урахуванням змін на 01.10.2018 

(щодо дебіторської заборгованості та кредитів, наданих фізичним особам): 

№ Група активів 

Балансова вартість 

активів з 

урахуванням змін 

на 01.10.2018 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів з 

урахуванням змін 

на 01.10.2018 (грн.) 

1 
Каса (в т.ч. банківські метали) та 

накопичувальний рахунок в НБУ  
3 047 293,71 3 045 657,43 

2 
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
60 773,54 48 610,00 

3 Кошти в інших банках 631 744,31 631 744,31 

4 Кредити, надані юридичним особам 1 446 922 425,70 383 559 988,53 

5 Кредити, надані фізичним особам 13 193 952,86 7 335 394,59 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
0,00 0,00 

7 Дебіторська заборгованість 14 326 974,04 2 030 728,05 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  
479 033 496,88 

 

 

 

306 914 624,00 

  Разом по балансовим рахункам 1 957 216 661,04 703 566 746,91 

9 Індикаторні пломби 6 193,00 11 892,00 

10 Бланки векселів 612,00 5 258,00 

11 Муляжі банківських металів  30,00 1 800,00 



12 Грошові чекові книжки 323,00 4 375,00 

  
Разом по позабалансовим 

рахункам 
7 158,00 23 325,00 

  Всього 1 957 223 819,04 703 590 071,91 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «АВАНТ-БАНК»                                                      О.І. Кічук 


