
 

Результати інвентаризації майна ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 

та формування ліквідаційної маси 

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на «15» вересня 2015 року. 

 

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на «01» 

лютого2016 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення №179   від «18» лютого 

2016 року). 

 

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду «03» 

березня 2016 року. 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №309 від 10.03.2016 затверджено                ліквідаційну масу 

ПАТ « УКРГАЗПРОМБАНК» станом на «01» лютого 2016 року: 

� Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) становить 1 159 400 178,29 грн.; 

� Оціночна вартість  – становить 277 095 490,85 грн. 

 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про 

оцінку майна, складені:  

� ТОВ МЮК «СОЛОМОН – ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16286/14 від 

14.04.2014); 

� ПГОІ «Центр економіко – правового забезпечення (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 

14408/13 від 27.02.2013);    

� ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16812/14 від 12.08.2014). 

Складові ліквідаційної маси: 

Додатки  

до акту 
Група активів 

Балансова вартість 

(грн.) 

Оціночна вартість 

(грн.) 

№1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 9 376 091,58 9 376 091,58 

№2 Кошти в інших банках 22 787,91 22 787,91 

№3 

 

 

Кредити, надані юридичним 

особам: 

- в т.ч. на балансових рахунках 

- в т.ч. на позабалансових рахунках 

798 327 505,74 

 

762 972 965,96 

35 354 539,78 

104 886 300,06 

 

104 886 300,06 

0,00 

№4 

 

 

 

Кредити, надані фізичним особам: 

 

- в т.ч. на балансових рахунках 

- в т.ч. на позабалансових рахунках 

96 530 686,45 

 

73 069 868,96 

23 460 817,49 

11 172 932 ,30 

 

11 172 932 ,30 

0,00 

№5 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 67 389 024,46 6,00 

№6 

 

 

 

Дебіторська заборгованість: 

 

- в т.ч. на балансових рахунках 

- в т.ч. на позабалансових рахунках 

873 411,65 

 

842 848,50 

30 563,15 

608 245,00 

 

608 244,00 

1,00 

№7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  186 860 339,42 150 986 432,00 

№8 Ювілейні монети 18 555,08 28 753,00 

№9 Бланки цінних паперів та бланки 

суворого обліку 1 776,00 13 943,00 

 Всього 1 159 400 178,29 277 095 490,85 

 -в т.ч. на балансових рахунках 1 100 554 257,87 277 095 489,85 

 -в т.ч. на позабалансових рахунках 58 845 920,42 1,00 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб  

на ліквідацію ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»                _______________            Є.В. Ожго  


