
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1328 від 28.07.2016 року затверджено  ліквідаційну 

масу ПАТ «ВБР»  станом на «01» травня 2016 року. 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   8 720 072 272,54 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість – 6 108 653 699,81 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у 

результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді кредитів, які не були включені до 

складу ліквідаційної маси Банку. 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлененного 

активу. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «ВБР», складеного 

суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ «Консалтингюрсевіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№376/15 від 07.05.2015). 

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 «ВБР» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на на «01» 

травня 2016 року, з урахуванням змін станом на «01» жовтня 2017 року  (затверджено рішенням 

виконавчої дирекції Фонду № 835 від «11» квітня 2019 року).  

 

Складові ліквідаційної маси станом на «01» травня 2016 року, з урахуванням змін станом на 

«01» жовтня 2017 року: 

№ Група активів 

Балансова вартість на 

01.05.2016 (з урахуванням 

змін на 01.10.2017 )  

(грн.) 

 

Ринкова вартість на 

01.05.2016 (з урахуванням 

змін на 01.10.2017 ) 

  (грн.) 

 

1 
Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
620 933 103,06 580 763 614,44 

2 
Інвестиційні, ювілейні, сувенірні 

монети та банківські метали 
793 582,35 749 140,40 

3 Кошти в інших банках 3 034 125 832,40 3 177 728 548,29 

4 Кредити, надані юридичним особам 3 645 132 159,33 1 522 962 289,38 

5 Кредити, надані фізичним особам 503 394 674,63 202 450 349,21 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
570 896 699,55 599 417 029,00 

7 Дебіторська заборгованість 325 409 460,73 10 624 821,02 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

19 397 571,04 13 959 663,70 



 
Всього 8 720 083 083,09 6 108 655 455,44 

 

Уповноважена особа Фонду  

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «ВБР»                                                                                         С.С. Міхно 

 


