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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 «КБ «НАДРА» у судових (кримінальних, цивільних, 

господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної 

(-их) ПАТ «КБ «НАДРА» та/або його кредиторам, пов’язаними із Банком 

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 «КБ «НАДРА» у судових (кримінальних, цивільних, 

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

ПАТ «КБ «НАДРА» та/або його кредиторам, пов’язаними із Банком 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 4 Конкурсної документації викласти в наступній редакції: 

«4. Вартість Послуг та порядок розрахунків за надані Послуги 

(учасник може обрати один з наступних варіантів): 

               Варіант 1 

Вартість Послуг: 

Вартість Послуг – винагорода 

успіху, що складає ___% від суми, 

що буде фактично стягнена 

Виконавцем на користь Банку та/або 

Фонду з пов’язаних з 

неплатоспроможним банком осіб в 

якості відшкодованих збитків.  

Порядок розрахунків: 

Послуги оплачуються за 

результатом виконання Технічного 

завдання в цілому в такому порядку: 

кожна сума, що буде фактично 

стягнена Виконавцем на користь 

Банку та/або Фонду з пов’язаних з 

неплатоспроможним банком осіб в 

якості відшкодованих збитків,  

розподіляється в такій послідовності 

та пропорції:  

- 50% від стягнутої суми 

зараховується Фонду та/або Банку, в 

якості відшкодування шкоди 

                      Варіант 2 

Вартість Послуг: 

Вартість Послуг складається з: 

- вартості Послуг, наданих за пунктами 

1-3 Технічного завдання; 

- вартості Послуг, наданих  за пунктами 

4-8 Технічного завдання у відповідності 

до етапів Стратегії, затвердженої 

Замовником; 

- винагороди успіху, що складає ___% 

від суми грошових коштів, фактично 

отриманих як відшкодування шкоди 

(збитків), заподіяної (заподіяних) Банку 

та/або його кредиторам, зокрема Фонду, 

що перевищує вартість Послуг, наданих 

Виконавцем  за пунктами 1-8 

Технічного завдання. 

Порядок розрахунків: 

Послуги оплачуються таким чином: 

    - аванс (фіксований розмір) _______ 

грн., (але не більше 1 500 000,00 

гривень) за Послуги, що надаються за 



 

 

(збитків), заподіяної (-их) Банку 

та/або його кредиторам, 

пов’язаними із Банком особами 

(власниками, керівниками та/або 

іншими особами, визначеними 

частиною першої статті 52 Закону 

України «Про банки і банківську 

діяльність») 

- з решти 50% стягнутої суми – 

вираховується та сплачується 

винагорода Виконавцю (у відсотках) 

та/або особі(ам), яка(і) 

фінансує(ють) Послуги (в межах 

розміру фінансування Послуг, 

затвердженого Замовником).  

- залишок коштів понад розмір 

фінансування Послуг зараховується 

Фонду та/або Банку в якості 

відшкодування шкоди (збитків), 

заподіяної (-их) Банку та/або його 

кредиторам, пов’язаними із Банком 

особами (власниками, керівниками 

та/або іншими особами, 

визначеними частиною першої 

статті 52 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність»). 

пунктами  1-3 Технічного завдання; 

- оплата витрат Виконавця при 

наданні  Послуг за пунктами 4-8 

Технічного завдання у відповідності до 

етапів Стратегії, затвердженої 

Замовником  - в розмірі _______ 

грн./год. вартості роботи юристів, 

залучених до участі в судових процесах 

(в тому числі вартість роботи юристів 

залучених Виконавцем осіб); 

- Виконавець отримує суму 

Винагороди успіху (у відсотках) з суми 

грошових коштів, фактично отриманих 

як відшкодування шкоди (збитків), 

заподіяних Банку та/або його 

кредиторам, зокрема Фонду, що 

перевищує 100% суми, сплаченої 

Замовником Виконавцю за виконання 

пунктів 1-8 Технічного завдання у 

відповідності до етапів Стратегії 

надання Послуг на дату кожного 

зарахування відшкодованих грошових 

коштів. 

 

У випадку обрання учасником варіанту 1 вартості Послуг та порядку 

розрахунків - до ціни конкурсної пропозиції повинні бути включені всі 

необхідні податки, збори, обов’язкові платежі, витрати технічного характеру 

(мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з 

державних реєстрів, відрядження, транспорт, копіювання документів, 

кур’єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов’язані із наданням Послуг. 

У випадку обрання учасником Варіанту 2 вартості Послуг та порядку 

розрахунків -  до ціни конкурсної пропозиції повинні бути включені всі 

необхідні податки, збори, обов’язкові платежі. 

Граничний розмір винагороди успіху Виконавця (у відсотках), 

передбаченої варіантом 2 вартості Послуг та порядку розрахунків, залежить від 



 

 

періоду, протягом якого буде досягнуто Результату надання послуг, розміру 

недостатності майна  ПАТ «КБ «НАДРА»1 та розміру надходжень: 

 

 
До 3-х років Від 3-х до 5-ти Від 5-ти до 7-ми 

років 

Від 7-ми років  

Вина

горо 

да,% 

Винагорода, грн. Вина

горо 

да,% 

Винагорода, грн. Вина

горо 

да,% 

Винагорода, грн. Вина

горо 

да,% 

Винагорода, грн. Умова 

надходженн

я коштів у 

% 
0,8 ≤

  

 165 236 595,44  0,68 ≤

  

 140 451 106,12   0,56 ≤

  

 115 665 616,81   0,4 ≤

  

 82 618 297,72   ≤ 20% 

недостат-

ності майна 

1,6 ≤

  

 330 473 190,88  1,36 ≤

  

 280 902 212,25   1,12 ≤

  

 231 331 233,61   0,8 ≤

  

 165 236 595,44   ≤ 40% 

недостат-

ності майна 

2,4 ≤

  

 495 709 786,32  2,04 ≤

  

 421 353 318,37   1,68 ≤

  

 346 996 850,42   1,2 ≤

  

 247 854 893,16   ≤ 60% 

недостат-

ності майна 

3,2 ≤

  

 660 946 381,76  2,72 ≤

  

 561 804 424,49   2,24 ≤

  

 462 662 467,23   1,6 ≤

  

 330 473 190,88   ≤ 80% 

недостат-

ності майна 

4,0 ≤

  

 826 182 977,20  3,4 ≤

  

 702 255 530,62   2,8 ≤

  

 578 328 084,04   2,0 ≤

  

 413 091 488,60   ≤ 100% 

недостат-

ності майна 

 

2. Додаток 2 Конкурсної документації викласти в наступній редакції: 

«Додаток 2 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

_______________________________ надає свою пропозицію по наданню послуг 

щодо пошуку та арешту активів та послуг з представництва інтересів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «КБ «НАДРА» у судових 

(кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування 

шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «КБ «НАДРА» (далі також – Банк) та/або 

його кредиторам, пов’язаними із Банком 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) та погоджується надати вказані Послуги 

згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації, зокрема вимог, 

передбачених п.3.- п.6. конкурсної документації, з наступною ціновою 

пропозицією: 

 

 

                                                           
1 Сума недостатності майна ПАТ «КБ «НАДРА» становить 20 654 574 429,88 грн. 



 

 

Найменування предмету закупівлі 

Вид розрахунку 

Варіант 1 

 

Варіант 2 

 

Розмір 

винагороди, % 

Розмір авансу 

(грн.), 

відшкодування 

витрат 

(грн./год), 

винагороди (%) 

Послуги щодо пошуку та арешту активів та 

послуги з представництва інтересів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та/або 

ПАТ «КБ «НАДРА» у судових 

(кримінальних, цивільних, господарських) 

процесах щодо відшкодування шкоди 

(збитків), заподіяної (-их) ПАТ «КБ 

«НАДРА» та/або його кредиторам, 

пов’язаними із Банком 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) 

 

аванс _____ грн. 

відшкодування 

витрат ____ 

грн./год.* 

винагорода 

____% 

 

         Якщо вказана пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати 

Договір про надання Послуг з Фондом не пізніше ніж через 20 робочих днів з 

дня визначення переможця конкурсу та візьмемо на себе зобов’язання виконати 

всі умови, передбачені вказаним договором. 

* Учасник зазначає максимальну вартість відшкодування витрат працівника 

учасника/залученої особи, яка зазначена в Погодинній оплаті спеціалістів.  

_____________________________________   _________________ 

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)    (підпис)» 

 

 

3. Всі інші положення Конкурсної документації залишити без змін. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                           О.В. Нужненко 

 
 

 

 


