
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

05.11.2018                                    м. Київ                                            № 2977 

 

Про затвердження Переліку осіб, відібраних 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

за напрямами діяльності, за результатами 

планових кваліфікаційних відборів за 

напрямом «Юридичні консультанти» 

(у тому числі «Робота з активами») 

 

Розглянувши протокол тендерного комітету Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 5 листопада 2018 року № 871/18, відповідно до частини 

шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб» та пункту 19 розділу II Положення про порядок відбору осіб, які можуть 

виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, 

що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28 

березня 2016 року № 434 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 09 лютого 2017 року № 491), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2016 року за № 

612/28742, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі 

– Фонд) вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності, 

за результатами планових кваліфікаційних відборів на право укладення з 

Фондом як тимчасовим адміністратором/ліквідатором або уповноваженою 

особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) договорів на 

виконання робіт (надання послуг) за напрямом «Юридичні консультанти» (у 

тому числі «Робота з активами»), види послуг: «представництво інтересів та 

захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах 

іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах» та «представництво 

інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, 

в судах України», що додається. 

 



 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 жовтня 2016 року № 2156 

«Про затвердження Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб за напрямами діяльності» (зі змінами). 

 

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти                    

(Серветник І.В.) оприлюднити Перелік на офіційному веб-сайті Фонду 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Директор-розпорядник                                                                 К.М. Ворушилін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 32 Протокол  

засідання виконавчої дирекції 

від 05.11 2018 р. № 140/18 

 


