
 

 

 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

   Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 4142 від 14.09.2017р. затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «ВЕКТОР БАНК»  станом на 01.06.2017 року з 

урахуванням змін на 01.11.2018р. (затверджених рішенням виконавчої дирекції 

Фонду № 257 від 04.02.2019р.): 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   214 726 510,03  

грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  13 454 853,23 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування 

ліквідаційної маси, в результаті проведеної претензійно-позовної роботи, були 

виявленні активи у вигляді кредитів фізичних осіб (заборгованість 51 

позичальника), що були відновлені на балансі ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (як 

належного кредитора) за ознаками нікчемності, які не були включені до складу 

ліквідаційної маси Банку. 

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

активів. Отримано Звіт про оцінку кредитного портфеля, а саме прав вимоги за 

зобов’язаннями за кредитними договорами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», складеного 

Закритим акціонерним товариством «Консалтингюрсервіс» (Свідоцтво про 

реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 378/18  від 07.05.2018 р.) 

З метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної 

маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, уповноваженою особою 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК»  

було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.06.2017р., з 

урахуванням змін на 01.11.2018р. та змін на 01.12.2020р. (затверджених рішенням 

виконавчої дирекції Фонду № 257 від 04.02.2019р. та № 2146 від 24.12.2020р. 

відповідно) 



 

 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.06.2017р., з урахуванням змін на 

01.11.2018р. та змін на 01.12.2020р. (щодо прав вимоги за зобов’язаннями за 

кредитними договорами фізичних осіб): 

№ Група активів (ліквідаційної 

маси) 

Вартість активів станом 

на 01.06.2017р. 

з урахуванням змін на 

01.11.2018р. та  на 

01.12.2020 р 

 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.06.2017р. 

з урахуванням змін на 

01.11.2018р. та  на 

01.12.2020 р (грн.) 

1 
Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 
34 084,62 34 084,62 

2 Кошти в інших банках 588 648,91 - 

3 
Інвестиційні, ювілейні та 

сувенірні монети 
- 483 264,40 

4 
Кредити, надані юридичним 

особам 
194 074 122,26 9 823 000,00 

5 
Кредити, надані фізичним 

особам 
263 819 033,81 18 648 223,21 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти 
- - 

7 
Дебіторська заборгованість 

6 711 659,40 168 870,51 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу, 

нестача 

2 332 597,06 819 633,70 

  Всього: 467 560 146,06 29 977 076,44 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК»                                А.А. Матвієнко 


