
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №260/15 від              

05 листопада 2015 року затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» станом на                 

01 жовтня 2015 року. 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   2 288 861 240,16 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  620 972 999,63 грн. 

 

Після затвердження інвентаризації активів банку та Акту формування ліквідаційної маси, 

у результаті проведеної роботи, виявлено активи, що не включені до ліквідаційної маси Банку , 

на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з 

ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

05.07.2012р. №2 із врахуванням змін, останні з яких вступили в силу 04.09.2019 року, з метою 

достовірності переліку майна Банку, що включено до ліквідаційної маси банку, уповноваженою 

особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» було 

складено Акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.10.2015р. з урахуванням змін на 

01.09.2019 року, в зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси 

Банку, внесення змін до ліквідаційної маси  банку (затверджено рішенням виконавчої дирекції 

Фонду № 2781 від 31.10.2019 р.) 

 

Складові ліквідаційної маси: 

 

 Станом на 01.10.2015 року з урахуванням змін станом на 01.09.2019 року здійснюється по 

наступних активах, в тому числі: 

№ Група активів 

Балансова вартість 

станом на 01.10.2015 з 

урахуванням змін на 

01.09.2019 року 

 (грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.10.2015 з 

урахуванням змін на 

01.09.2019 

(грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 

2 429 498,02 2 417 336,67 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 

787,02 1 199,31 

3 Кошти в інших банках 354 990 578,30 9 949 301,00 

4 Кредити, надані юридичним особам 1 073 932 339,46 216 394 851,38 

5 Кредити, надані фізичним особам 127 298 829,14 14 482 541,50 

6 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 

110 143 983,25 1 360 096,00 

7 Дебіторська заборгованість 3 199 709,07 1 149 597,12 

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

524 815 850,23 368 739 173,20 

9  Списана заборгованість за кредитами 

на позабалансових рахунках 

92 421 014,81 6 824 313,58 

 Всього 2 289 232 589,30 621 318 409,76 

 

 

Уповноважена особа ФГВФО  

на ліквідацію ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»                                           В.В. Паламарчук 

 


