
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 075/15 від 26.03.2015 р., № 3412 від 

20.12.2018 р. та № 657 від 25.03.2019 р. затверджено  ліквідаційну масу АТ 

«ЄВРОГАЗБАНК» станом на 02.03.2015 року з урахуванням змін станом на 01.02.2019 

року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 4 371 158 305,63 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість – 1 695 998 117,71 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної Банком роботи, були виявлені на балансі активи у вигляді 

дебіторської заборгованості, що не погашаються та не 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 АТ 

«ЄВРОГАЗБАНК», складеного ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності № 268/18 від 26.03.2018 р.) 

За результатами претензійно-позовної роботи 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 

«ЄВРОГАЗБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

02.03.2015 р. з урахуванням змін на 08.07.2019 р. (щодо дебіторської заборгованості) 

(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2018 від 08.08.2019 р.) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 02.03.2015 р. з урахуванням змін на 

08.07.2019 р. (щодо дебіторської заборгованості): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

02.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

08.07.2019 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

02.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

08.07.2019 (грн.) 

  
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 75 265,32 75 265,32 

2 Кошти в інших банках 15 341 548,42 15 341 548,42 

3 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 3 882,27 99 603,00 

4 
Кредити, надані суб’єктам господарювання, фізичним 

особам, за врахованими векселями, овердрафти 

 

3 603 463 728,10 

 

1 596 562 336,08 

5 Цінні папери та інші фінансові інструменти 301 157 081,14 0,00 

6 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 

необоротні активи утримувані для продажу, 

корпоративні права 

230 394 969,51 82 055 666,84 

7 

Дебіторська заборгованість банку за міжбанківськими 

операціями з банками, операціями з клієнтами: за цінні 

папери, розрахунково-касове обслуговування, 

господарською діяльністю, комісії за кредитами, 

депозитарні послуги, нестача 

220 818 229,03 1 909 327,05 

  Всього: 4 371 254 703,79 1 696 043 746,71 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ «ЄВРОГАЗБАНК»                                      А.М. Савельєва 

 


