
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

08.04.2019                                    м. Київ                                            № 815 

 

Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких рішень виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та внесення змін до 

рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

від 05.04.2017 № 1447 

 

 

Розглянувши протокол тендерного комітету Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 04 квітня 2019 року № 201/19, відповідно до частини шостої 

статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та 

пункту 5 розділу I 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. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 

від 11.05.2017 № 1884 «Про затвердження Переліку осіб, відібраних 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямами діяльності»; 

від 18.05.2017 № 2015 «Про затвердження Переліку осіб, відібраних 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямами діяльності»; 

від 20.07.2017 № 3119 «Про затвердження Переліку осіб, відібраних 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямами діяльності»; 

від 07.09.2017 № 4028 «Про затвердження змін до Переліку осіб, 

відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямами 

діяльності». 



 

2. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 05.04.2017 № 1447 «Про затвердження Переліку осіб, 

відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямами 

діяльності» (далі – Рішення) такі зміни: 

 

1) в пункті 1 слова «планових кваліфікаційних відборів за напрямами 

«Аудиторські послуги» та «Архівування документації ліквідованих банків» 

(далі – Перелік), що додається.» замінити словами «планового кваліфікаційного 

відбору за напрямом «Архівування документації ліквідованих банків» (далі – 

Перелік), що додається.»; 

 

2) Перелік осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності, 

затверджений Рішенням (зі змінами), викласти в такій редакції: 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи, у тому числі 

фізичної особи – підприємця  

Код за ЄДРПОУ 

(для юридичних 

осіб)/ 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків (для 

фізичних осіб – 

підприємців) (за 

наявності) 

Місцезнаходження/ 

місце проживання 

Дата та                

№ рішення 

виконавчої 

дирекції 

Фонду 

щодо 

включення 

до 

Переліку 

«Архівування документації ліквідованих банків» 

1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СОТЕС ЛТД» 

39478045 03039, м. Київ, 

проспект 40-річчя 

Жовтня, буд. 59 

05.04.2017 

№1447 

2 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФОРМУЛА 

БІЗНЕС РОЗВИТКУ» 

38997401 03083, м. Київ, 

проспект Науки, 

буд. 63 

05.04.2017 

№1447 

3 ФІЗИЧНА ОСОБА – 

ПІДПРИЄМЕЦЬ ДУБІНЧУК 

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

2727817038 03151, м. Київ, вул. 

Молодогвардійська, 

22 

05.04.2017 

№1447 

4 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПЕРШИЙ 

АРХІВ» 

39019417 03039, м. Київ, вул. 

Голосіївська, буд. 

13 Б, офіс 1 

05.04.2017 

№1447 

5 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРХІВ 

ЦЕНТР» 

39804253 03022, м. Київ, вул. 

Васильківська, буд. 

32, офіс 21 

05.04.2017 

№1447 

6 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ХОЛДЕР» 

37718110 03039, м. Київ, вул. 

Голосіївська, буд. 

13 Б, офіс 1 

02.08.2018 

№ 2169 

 



 

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти                    

(Серветник І.В.) оприлюднити інформацію, наведену в пунктах 1, 2 цього 

рішення 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 _______ 2019 р. № ___ 



 

Члени виконавчої дирекції: 

 

_________________ (С.В. Рекрут) 

 

_________________ (А.Я. Оленчик) 

 

_________________ (Н.Є. Рудуха) 

 

_________________ (В.В. Новіков) 

 

_________________ (О.В. Нужненко) 

 

 

 

 

 

 

       Погоджено: 

 

       Юридичний департамент         _________________ (Г.В. Семенов) 

 

 

       Фінансовий департамент          _________________ (О.В. Нужненко) 

 

 

 

 

Виконавець: 

 

____________________ (Д.С. Миронюк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


