Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Уповноважена
особа фонду
гарантування
вкладiв фiзичних
осiб на лiквiдацiю

Оберемко Р.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" ( в станi
лiквiдацiї)
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34693790
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський район, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16
5. Міжміський код, телефон та факс
( 044) 536-92-10 (044) 536-92-10
6. Електронна поштова адреса
info@egb.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.egb.kiev.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" (надалi Банк ) не належить до будь яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про органи управлiння
емiтента не заповнюється у зв'язку з тим, що постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 725 вiд 17.11.2014р. прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та
лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК".18 листопада 2014р. виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
прийняла рiшення № 121 про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та
призначила уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю. Вiдповiдно до п. 1 частини другої ст. 46
Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", з дня початку процедури
лiквiдацiї банку припиняються всi повноваження органiв управлiння банку ( загальних зборiв,
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спостережної ради i правлiння ) та органiв контролю ( ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього
аудиту).
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняла
рiшення № 197 "Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ
"ЄВРОГАЗБАНК" строком на 2 роки до 17 листопада 2017р. включно та продовжила строк
повноважень уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю.
Посадовi особи Банку акцiями Банку не володiють. Банк має акцiонерiв, якi володiють
пакетами акцiй у розмiрi 10 вiдсоткiв та бiльше. Рiшення щодо випуску облiгацiй в звiтньому
перiодi Банком не приймалось. Обiг iменних вiдсоткових облiгацiй Банку серiї В зупинено
рашенням НКЦПФР вiд 09.12.2014р. у зв'язку з лiквiдацiєю Банку. Iнших цiнних паперiв
власного випуску (окрiм акцiй та облiгацiй), випуск яких пiдлягає державнiй реєстрацiї, Банк не
має. Протягом звiтного року власнi акцiї Банку не викуповувались, рiшення про викуп у звiтому
роцi не приймалось. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Згiдно частини третьої статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", звiтним перiодом пiдприємства, що лiквiдується, є перiод з початку
звiтного року до дати прийняття рiшення про його лiквiдацiю. Постановою Правлiння
Нацiонального банку України№ 725 вiд 17.11.2014р. прийнято рiшення про вiдкликання
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". У зв'язку з цим, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк
вiдповiдно до частини третьої статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" Банком не складалась, аудиторська перевiрка фiнансової
дiяльностi Банку за пiдсумками 2016 року не здiйснювалась, текст аудиторського висновоку
(Звiту) за 2016 рiк не надається, рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв для опублiкування в
офiцiйному друкованому видання НКЦПФР не подається.
.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" ( в станi
лiквiдацiї)
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 № 457576
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
290000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГАЗОВИЙ БАНК" ( надалi - Банк) органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв,
Спостережна рада та Правлiння. У зв'язку з лiквiдацiєю ПАТ АТ "ЄВРОГАЗБАНК", у
вiдповiдностi до п.1 частини другої ст. 46 Закону України " Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб", з дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб на лiквiдацiю (надалi - Фонд), всi повноваження органiв управлiння Банку (спостережна рада,
ревiзiйна комiсiя i правлiння) та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту)
припиняються. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженiй особi
Фонду набуває всi повноваження органiв управлiння Банку з дня початку лiквiдацiї i до її
припинення.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок

5

32071115801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
НАЦIОНАЛЬНЙ БАНК УКРАЇНИ
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32072115803
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

233

07.11.2011

Опис

Генеральна лiцензiя

На пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального
банку України № 725 вiд 17.11.2014р. банкiвську
лiцензiю вiдкликано.

233-2
Опис

07.05.2012

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального
банку України № 725 вiд 17.11.2014р. банкiвську
лiцензiю вiдкликано.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi Серiя АЕ
04.03.2013
цiнними паперами ( брокерська дiяльнiсть)
№185456

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

Рiшенням НКЦПФР вiд 09.12.2014 № 1673
лiцензiю анульовано.

Серiя ЕВ
04.03.2013
№
185457

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

Рiшенням НКЦПФР вiд 09.12.2014 № 1673
лiцензiю анульовано.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi Серiя АЕ
04.03.2013
цiнними паперами (андеррайтинг)
№185458

Нацiональна
комiсiя з
Необмежена
цiнних
паперiв та
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фондового
ринку
Опис

Рiшенням НКЦПФР вiд 09.12.2014 № 1673
лiцензiю анульовано.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Панюк Юрiй Анатолiйович

0.00

Сулятицький Богдан Iгорович

4.9483

Роздорожнiй Валерiй
Вiкторович

0.00

Романенко Володимир
Iванович

0.00

Усього

4.9483

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на ліквідацію
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оберемко Роман Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2014 2 роки по 17.11.2017 включно
9) Опис
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Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй
особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято виконавчою дирекцiєю
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 18.12.2014р. № 150. Рiшенням виконавчої дирекцiї
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 02.11.2015 № 197 продовжено строк повноважень
Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" по 17.11.2017. Непогашеної
судимостi за корисливi злочини посадова особа емiтента не має. Особа є працiвником Фонду
гарантування вкладiв, посада: провiдной професiонал з питань врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та
лiквiдацiї Департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв. У зв'язку з цим iнформацiю
про стаж керiвної роботи, освiту, мiсце попередньої роботи не надано. Посадова особа згоди на
оприлюднення паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жирнова Свiтлана Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера-начальник
вiддiлу органiзацiї облiку Дирекцiї АКБ "Україна" в Черкаськiй обл.; головний бухгалтер
Черкаської фiлiї АК "Промекономбанк"; заступник головного бухгалтера-начальник управлiння
облiку та звiтностi АТ "ЄВРОГАЗБАНК"; Головний бухгалтер АТ "ЄВРОГАЗБАНК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.11.2016 термiн дiї повноважень не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа
призначена згiдно наказу
№ 5 Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК " вiд 02.11.2016р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова емiтента не має, часткою в
статутному капiталi АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (акцiями) не володiє. Посадова особа згоди на
оприлюднення паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

8

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Iвченко Олексiй
Григорович

109000000

Iвченко Галина
Григорiвна
Iвченко Христина
Олексiївна

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

37.5862

109000000

0

0

0

92040000

31.7379

92040000

0

0

0

48000000

16.5517

48000000

0

0

0

Усього 249040000

85.8758

249040000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №271467
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР, Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та
захисту iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. Надання послуг у
галузi технiчного захисту інформації

Опис

Надає депозитарнi послуги ПАТ "КБ "УФС" як емiтенту цiнних
паперiв згiдно договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.
Надає послуги з технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ГЛОБУС"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35591059

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Подiльський м. Київ провулок Куренiвський,
буд. 19/5

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263375
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 585-06-47

Факс

(044) 545-63051

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Надає депозитарнi послуги АТ "ЄВРОГАЗБАНК" згiдно договору про
обслуговування рахунку у цiнних паперах.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.12.2013

207/1/2013

НКЦПФР

UA4000030902

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

143000000

290000000

100

Частка випуску у статутному капiталi, розрахована у вiдношеннi до загального розмiру статутного капiталу Банку на 31.12.2016 року,
становить 143 000 000,00 .
Розпорядженням НКЦПФР № 76-КФ-З вiд 09 грудня 2014р. обiг простих iменних акцiй АТ "ЄВРОГАЗБАНК" зупинено у зв'язку з лiквiдацiєю
акцiонерного товариства.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.01.2011

15/2/11

ДКЦПФР

1000

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

19.5

щоквартально

0.00

18.02.2016

Опис

Процентна
Загальна
ставка за
номінальна
облігаціями (у
вартість
відсотках)
(грн)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

Розпорядженням НКЦПФР № 67-КФ-3-О вiд 09 грудня 2014р. обiг простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї В емiтент АТ "ЄВРОГАЗБАНК" зупинено у
зв'язку з лiквiдацiєю акцiонерного товариства.
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XI. Опис бізнесу
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р.
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Органiзацiйна структура емiтента повнiстю змiнилась, оскiльки 17.07.2014 року до АТ
"ЄВРОГАЗБАНК" було введено тимчасову адмiнiстрацiю. Вiдповiдно до частини першої ст. 36
Закону України " Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", з дня призначення тимчасової
адмiнiстрацiї всi повноваження органiв управлiння Банку (загальних зборiв, спостережної ради i
правлiння) та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту) призупиняються. Фонд
набуває всi повноваження органiв управлiння банку та органiв контролю з дня початку тимчасової
адмiнiстрацiї i до її припинення.
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi - Фонд) прийняла рiшення № 121 "Про початок
процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду на
лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та
призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК".
У зв'язку з лiквiдацiєю АТ "ЄВРОГАЗБАНК", у вiдповiдностi до частини другої ст. 46 Закону
України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", з дня призначення уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю, всi повноваження органiв
управлiння Банку (загальних зборiв спостережної ради i правлiння) та органiв контролю (
ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту) припиняються. Фонд безпосередньо або шляхом
делегування повноважень уповноваженiй особi Фонду набуває всi повноваження органiв
управлiння Банку з дня початку лiквiдацiї i до її припинення.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
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строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на два роки по
17.11.2017р. включно та продовжила строк повноважень уповноваженої особи Фонду на
лiквiдацiю.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Банку у звiтньому перiодi
склала 48 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 осiб. .
Фонд оплати працi у 2016 роцi становив 7 244,4 тис. грн. У 2016 роцi вiдбулося зменшення фонду
оплати працi в порiвняннi з 2015 роком на 44,1%, що було обумовлено скороченням штату.
н/д
н/д
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р.
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК".18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК"
Вiдповiдно до рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 13
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листопада 2014 року № 119 "Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ "КБ "УФС" та призначення
уповноваженої особи на лiквiдацiю банку" , облiкова полiтика Банку направлена на згортання
балансу та погашення заборгованостi кредиторам Банку.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р.
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК".18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК"
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р..
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
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особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
д/н
Згрупованнi основнi засоби банку (за їх залишковою вартiстю) станом на кiнець дня 31.12.2016
року представленi у виглядi: виробничого призначення: будiвлi та споруди 202935 тис.грн.;
машини та обладнання (комп'ютерна технiка) -5350 тис. грн.; транспортнi засоби - 209,00 тис. грн.;
iншi -1300,00 тис. грн. Невиробничого призначення: iншi - 23,00 тис. грн.

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р..
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
За 2016 рiк Банком штрафи та пенi не сплачувалися.
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На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р..
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Угоди, якi було укладено, та не виконано Банком у встановлений строк станом на кiнець 2016 року
вiдсутнi. Вiдповiдно до частини третьої ст. 45 Закону України "Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб", пiд час здiйснення лiквiдацiї у банку не виникає жодних додаткових зобов'язань,
крiм витрат, безпосередньо пов'язаних iз здiйсненням лiквiдацiйної процедури.
На пiдстаi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р..
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
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було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб
щодо надання цих послуг.
Станом на 31.12.2016 року АТ "ЄВРОГАЗБАНК» має 33 судовi справи, за якими розглядаються
позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Банку, стороною яких виступає
АТ "ЄВПРОГАЗБАНК» на суму 5207498 тис. грн.
Додатково повiдомляємо, що станом на 31.12.2016р. за позовом Банку розглядалося 67 судових
справ на загальну суму 5 134 875 тис. грн.

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.07.2014 № 424 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ
БАНК" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб ( надалi - Фонд) 16.07.2014 прийнято рiшення № 57 "Про виведення з ринку та
запровадження з 17.07.2014р. тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" строком на 3 мiсяцi
та призначено уповноважено особу Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "ЄВРГАЗБАНК".
13.10.2014р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 111 про продовження строку
тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до 17.11.2014р. та продовження повноважень
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "ЄВРОГАЗБАНК" до
17.11.2014р..
17 листопада 2014 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло постанову № 725 "Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК". 18 листопада 2014 року виконавча дирекцiя Фонду
прийняла рiшення № 121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення
уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з якою було розпочато процедуру
лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду вiд 18.12.2014р. № 150 у зв'язку з виробничою необхiднiстю
було змiнено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК". Уповноваженою
особою Фонду на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК" призначено провiдного юрисконсульта Вiддiлу
супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Оберемка Романа Анатолiйовича.
02 листопада 2015р. виконавча дирекцiя Фонду прийняла рiшення № 197 "Про продовження
строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та делегування повноважень
лiквiдатора строком на два роки по 17.11.2017р. включно та призначила уповноваженою особою
Фонду Оберемко Романа Анатолiйовича з делегуванням всiх повноважень лiквiдатора АТ
"ЄВРОГАЗБАНК".
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

217011

209794

109

0

217120

209794

будівлі та
споруди

207733

202935

109

0

207842

202935

машини та
обладнання

6111

5350

0

0

6111

5350

транспортні
засоби

247

209

0

0

247

209

0

0

0

0

0

0

2920

1300

0

0

2920

1300

2. Невиробничого
призначення:

75

23

0

0

75

23

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

6

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

75

23

0

0

75

23

217086

209817

109

0

217195

209817

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис * Строки корисного використання основних засобiв залежать вiд очiкуваного термiну
викорисиання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi, фiзичного та
морального зносу, правових та iнших обмежень щодо строкiв використання, iнших факторiв. В
цiлому, строки експлуатацiї основних засобiв складають: для будiвель та споруд та передавальних
пристроїв - вiд 10 до 50 рокiв; для машини та обладнання, комп'ютерної та офiсної технiки - вiд 2
до 10 рокiв; для транспортних засобiв -до 10 рокiв; для iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв)
та iнших необоротних матерiальних активiв - вiд 1 до 10 рокiв.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв на початок звiтного року становила 253952,00 тис.
грн., а їх залишкова вартiсть – 217086,00 тис. грн. вiдповiдно. На кiнець звiтного року первiсна
вартiсть основних засобiв Банку складала 249235,00 тис. грн., залишкова – 209817,00 тис. грн.
вiдповiдно. Сума нарахованого зносу на кiнець дня 31.12.2016 становила 39418 тис. грн

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

286880

X

X

07.03.2014

286880

19.5

25.03.2015

у тому числі:
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Зобов'язання за
цінними паперами

X

5228

X

X

X

5228

X

X

Iменнi вiдсотковi
облiгацiї серiї В

11.03.2011

5228

19.5

22.02.2016

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

844

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1334361

X

X

Усього зобов'язань

X

2532901

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

Опис:

До iнших зобов'язань у тому числi вiднесено затвердженi вимоги кредиторiв. З дня
запровадження процедури лiквiдацiї задоволення вимог кредиторiв не здiйснюється, та
одночасно з тим протягом 30 днiв триває прийом кредиторських вимог. Пiсля перевiрки
реєстр кредиторських вимог затверджується ФГВФО, що вiдбулося 26. 02.2015р. Станом на
02.03.2015 р. неподанi кредиторськi вимоги вважаються такими, по яких настав строк
погашення та облiковуються на рахунку 6499.

Виконавець М.М.Кисіль
Тел. (044) 536-92-11
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