
Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №232/14 від 03.11.2014 р. та №1870 від 

05.07.2018 р. затверджено  ліквідаційну масу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА БАНКУ «МЕРКУРІЙ» станом на 01.10.2014 року з урахуванням змін на 

06.06.2018 р: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 481 373 664,65 грн;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  271 878 948,75 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді списаної у збиток 

заборгованості за кредитними операціями, що не були 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 БАНКУ 

«МЕРКУРІЙ», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «АКО-ЕКСПЕРТ» 

(Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №669/17 від 04.07.2017). 

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено 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 БАНК «МЕРКУРІЙ» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.10.2014 з урахуванням змін на 17.09.2018 

(щодо списаної у збиток заборгованості за кредитними операціями), затверджений 

рішенням виконавчої дирекції Фонду №2790 від 16.10.2018). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.10.2014 з урахуванням змін на 17.09.2018 

(щодо списаної у збиток заборгованості за кредитними операціями): 

№ з/п Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.10.2014 з 

урахуванням змін на 

17.09.2018, 

 грн 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.10.2014 з урахуванням 

змін на 17.09.2018,  

грн  

1 Кошти в касі 1 757 512,95 1 757 512,95 

2 Кошти в інших банках та НБУ 18 794 097,24 18 794 097,24 

3 Кредити, надані юридичним особам 944 508 023,43 77 380 230,31 

4 Кредити, надані фізичним особам 246 590 933,82 51 331 253,89 

5 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
10 587 503,48 16,00 

6 Дебіторська заборгованість 6 097 331,95 3 569 451,60 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  

254 480 947,83 119 053 764,37 

 Всього 1 482 816 350,70 271 886 326,36 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ»                          В.О. Єрмак  

 


