
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

18.06.2020                                    м. Київ                                            № 1155 

 

Про затвердження Переліку осіб, відібраних 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

за напрямами діяльності, за результатами 

планового кваліфікаційного відбору 

 

Розглянувши протокол тендерного комітету Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 265/20, 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 

квітня 2016 року за № 612/28742 (у редакції рішення виконавчої дирекції 

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

виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 

вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності 

за результатами планового кваліфікаційного відбору за напрямом «Організація 

відкритих торгів (аукціонів)» (далі – Перелік), що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 лютого 2019 року № 358 «Про 

затвердження Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб за напрямами діяльності, за результатами планового кваліфікаційного 

відбору за напрямом «Організація відкритих торгів (аукціонів)»» (зі змінами). 

 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

(Серветник І.В.): 

  



 

1) оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Фонду у термін до 

19 червня 2020 року (включно); 

 

2) оприлюднити Перелік на офіційному веб-сайті Фонду 03 липня 2020 

року. 

 

4. Це рішення набирає чинності з 03 липня 2020 року, крім пункт 3 цього 

рішення, який набирає чинності з моменту прийняття цього рішення. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником. 

 

 

Директор-розпорядник                                                                          С.В. Рекрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчої дирекції  

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

18.06.2020  № 1155  

Директор-розпорядник __________ 

Рекрут С.В. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності 

 

№ 

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 

гарантування 

вкладів 

фізичних осіб 

щодо 

включення до 

Переліку 

«Організація відкритих торгів (аукціонів)» 

1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙ

Н» 

39008321 04071, м. Київ,            

вул. Воздвиженська, 56, 

поверх 4 

18.06.2020   

№ 1155 

2 ТОВАРНА БІРЖА 

«ЦЕНТРАЛЬНА 

УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА 

БІРЖА» 

38667701 36004, м. Полтава,            

вул. Чураївни, 3/2 

18.06.2020   

№ 1155 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 

40283641 02121, м. Київ, 

Харківське шосе, 201-

203, корпус 2-А літ. «Ф», 

офіс 114 

18.06.2020   

№ 1155 

4 УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 

БІРЖА 

25158707 36039, м. Полтава,       

вул. Шевченка, 52 

18.06.2020   

№ 1155 

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ» 

37269187 04053, м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, 4А, 

офіс 7 

18.06.2020   

№ 1155 

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАЦІОНАЛЬНА 

ЕЛЕКТРОННА БІРЖА» 

38811542 04071, м. Київ,             

вул. Хорива, 7, кв. 12 

18.06.2020   

№ 1155 



 
7 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТТЕНДЕР» 

41817392 03037, м. Київ,             

вул. П. Радченка, 27,  

офіс 102 

18.06.2020   

№ 1155 

8 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКУПІВЛІ ЮА» 

40381929 04071, м. Київ,             

вул. Кожум’яцька, 12-Г 

18.06.2020   

№ 1155 

9 ТОВАРНА БІРЖА 

«УКРАЇНСЬКА 

ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» 

37027819 01030, м. Київ,             

вул. Хрещатик, 44 

18.06.2020   

№ 1155 

 

 

Директор фінансовий                                                                      О.В. Нужненко 

 

 


