
 

 

  

 

Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо результатів інвентаризації майна банку  

та формування ліквідаційної маси  

 

 

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси АТ «ВТБ БАНК» 

 

    Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

11.04.2019 № 836, затверджено ліквідаційну масу АТ «ВТБ БАНК» станом на 01.03.2019: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 34 949 235 152,23 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість – 6 989 675 633,53 грн. 

  Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування 

ліквідаційної маси АТ «ВТБ БАНК», у результаті проведеної роботи, були виявлені 

активи, які не були включені до ліквідаційної маси, а також активи, які помилково були 

включені до ліквідаційної маси Банку.  

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного 

банку з ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 05.07.2012 №2 (далі – Положення), проведена незалежна оцінка виявлених 

активів. Отримано звіт про оцінку майна, складений суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ 

«Консалтингюрсервіс» (сертифікат  суб’єкта оціночної діяльності № 378/18).  

У зв’язку  з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси, а також 

активів, які були помилково були включені 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 АТ «ВТБ БАНК» Стрюковою І.О. було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.03.2019 з урахуванням змін на 01.04.2021 (затверджено 

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.04.2021 № 422). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2019 з урахуванням змін на 

01.04.2021: 



 

 

 

№ Група активів (ліквідаційна маса) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.03.2019 з 

урахуванням змін 

на 01.04.2021 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів на 

01.03.2019 з 

урахування змін на 

01.04.2021 (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 5 773 506,61 5 773 506,61 

2 Кошти в інших банках 39 200 795,69 655 688,48 

3 Кредити, надані юридичним особам 29 409 147 441,97 3 855 978 183,67 

4 Кредити, надані фізичним особам 1 361 529 119,10 292 626 454,35  

5 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 289 993 527,93 2 359 814,43 

6 Дебіторська заборгованість 414 214 649,21 157 823 281,84 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  3 432 970 580,11 2 675 972 206,77 

8 Позабалансові цінності 6 286,00 159 591,15 

 Всього 34 952 835 906,62 6 991 348 727,30 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК»                           І.О. Стрюкова 

 


