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 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш 
запит від 10.04.2019 за № 244(з) та надає інформацію щодо українських та 
іноземних юридичних радників (фізичних та юридичних осіб), як в Україні, так 
і за кордоном надавали юридичні послуги та представляли Фонд з 2014 року і 
по теперішній час: 

 

Найменування 
юридичного 
радника 

Період 
надання 
юридичних 
послуг 

Вид 
юридичних 
послуг 

Умови 
оплати 

Підстави та 
порядок 
відбору 
юридичного 
радника 

Рішення про 
вибір 
юридичного 
радника 

Документ на 
підставі 
якого діє 
юридичний 
радник 

ТОВ 
«ЮРИДИЧНА 
КОМПАНІЯ 
"МОС 
ВЕРУМ» 

з 28.04.2017 
року по теп. 
час 

Представ-

ництво 
інтересів в 
ВСУ, ВГСУ 
та інших 
державних 
органах 

Загальна 
вартість 
юридичних 
послуг 3 200 

000,00 грн. 

Конкурс з 
обмеженим 
доступом, 
ініційований 
рішенням 
тендерного 
комітету від 
04.01.2017 

(протокол 
№2) 

Рішення 
тендерного 
комітету від 
30.01.2017 

(протокол 
№028/17) 

Договір від 
28.04.2017 

року 

 

Необхідно також зазначити, що інформація відносно осіб, яким видано 
довіреності від Фонду, є персональною інформацією (персональні дані), яка 

відповідно до Положення про захист інформації з обмеженим доступом, що не 
належить до державної таємниці, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 
від 25.11.2013 № 113 (зі змінами та доповненнями), є конфіденційною 

інформацією. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) конфіденційна інформація є інформацією з 
обмеженим доступом і не може бути надана у порядку, передбаченому 
Законом. 

Щодо третього питання запиту повідомляємо, що наразі кількість 
працівників юридичного департаменту становить 56 осіб, в тому числі:  
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керівник та заступник – 2 особи; 
відділ оперативного процесуального реагування – 10 осіб;  
відділ правового забезпечення діяльності Фонду – 7 осіб;  
відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з 

ринку – 13 осіб;  
відділ судового супроводження особливо важливих справ – 17 осіб.  
відділ правової експертизи та узагальнення судової практики – 7 осіб. 
Організаційна структура Фонду наведена у додатку до запиту. Також, 

інформуємо, що організаційна структура Фонду є публічною інформацією та 
розміщена на сайті Фонду у розділі «Про Фонд» пункт «Організаційна 
структура» - www.fg.gov.ua/about/structure. 

 

Додаток: організаційна структура Фонду на 3 арк. 
 

 

Начальник відділу з комунікацій  
та інформаційної діяльності                                                       Д. В. Ткаченко 
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