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ЗМІНИ ДО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів, а також з 

представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

та/або ПАТ «ФІДОБАНК», та/або ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», та/або ПАТ 

«ВЕКТОР БАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) 

процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ 

«ФІДОБАНК» та/або ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», та/або ПАТ «ВЕКТОР 

БАНК», та/або їх кредиторам, пов’язаними із Банками особами 

(власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною 

першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у 

закордонних юрисдикціях  (за необхідності – у юрисдикції України) 
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про внесення 

наступних змін до конкурсної документації на закупівлю послуг з пошуку та 

арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та/або ПАТ «ФІДОБАНК», та/або ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», 

та/або ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у судових (кримінальних, цивільних, 

господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) 

ПАТ «ФІДОБАНК» та/або ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», та/або ПАТ «ВЕКТОР 

БАНК», та/або їх кредиторам, пов’язаними із Банками особами (власниками, 

керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 

Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних 

юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Конкурсна 

документація). 

 

1. Пункт 7.3. Конкурсної документації викласти в наступній редакції: 

«7.3. Кінцевий термін подання: до 10-00, «22» січня 2021 року.» 

 

2. Пункт 8.2. Конкурсної документації викласти в наступній редакції: 

«8.2. Дата та час: «22» січня 2021 року, 14-30.» 

 

3. Останній абзац Технічного завдання (Додаток 1 Конкурсної документації) 

викласти в наступній редакції: 

«Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим 

представникам учасників для ознайомлення після отримання Фондом 

підписаної Довідки про відсутність конфлікту інтересів та Заяви про 

доброчесність, за формою, наведеною у Додатку 4 конкурсної документації та 

Договору про конфіденційність за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної 

документації (для учасників-нерезидентів - після отримання Фондом 

сканованих копій підписаних учасником-нерезидентом вказаних документів на 

електронну адресу fgvfo@fg.gov.ua) з «08» грудня 2020 року по «21» січня 2021 

року включно з 10:00 по 17:00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 17 або шляхом надання доступу до віртуальної кімнати даних. Для 

ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв’язатись з 

відповідальною особою з технічних питань.». 

 

4. Всі інші положення Конкурсної документації залишити без змін. 

 

 

Заступник голови тендерного комітету                                       О.В. Нужненко 
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