


























































Додатковий договір до Договору про взаємодію щодо організації реалізації 
майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок 

погашення боргу за кредитами через електронну торгову систему 
Рго2,огго.Продажі від 20 березня 2017 року №К-7623 

м. Київ, Україна квітня 2017 року 

Національний банк України (далі - Сторона 1) в особі першого заступника Голови 
Національного банку України Смолія Якова Васильовича, який діє на підставі 
довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Лазаревою Л.І. 31 жовтня 2016 року, зареєстрованої в реєстрі за № 2807, з 
однієї сторони, та 

Громадська організація "ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 
(далі - Сторона 2), юридична особа, що діє в Україні на підставі Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб № 416741, серії ЛБ , виданої Виконавчим 
комітетом Кіровоградської міської ради 10.06.2013 року за номером запису 
14441200000001653 та свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як 
громадської організації №180/322983 від 27.05.2013 року, в особі виконавчого 
директора Юрчишина Ярослава Романовича, який діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо також -
Сторона, уклали цей додатковий договір про таке: 

1. Сторони домовились внести до Регламенту роботи електронної торгової системи 
щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у 
власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами 
(далі - Регламент ЕТС), що є додатком до Договору про взаємодію щодо організації 
реалізації майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок 
погашення боргу за кредитами, через електронну торгову систему РгоХогго.Продажі 
від 20 березня 2017 року №К-7623 (далі - Договір), такі зміни: 

1) пункт 5.10.4. викласти в такій редакції: 
"5.10.4. Підписати протокол електронних торгів та опублікувати його в ЕТС через 
особистий кабінет протягом З (трьох) робочих днів з дати його формування.' 

2) пункт 7.25. викласти в такій редакції: 
"7.25. За умови скасування електронних торгів, у тому числі згідно з пунктом 7.3. 
Регламенту ЕТС, їх статус автоматично змінюється на "Торги відмінено" зі 
збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або 
НБУ."; 

3 ) у пункті 7.26 цифри та слово "11 (одинадцяти)" замінити цифрами та словом 
"20 (двадцяти)"; 

4) розділ 7 після пункту 7.26. доповнити новим пунктом такого змісту: 
"7.26\ разі не опублікування договору в ЕТС згідно з пунктом 7.26 



Регламенту ЕТС, автоматично формується протокол електронних торгів, у якому 
переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині 
ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її 
раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок 
аукціону та надано попередню згоду на очікування. За умови відсутності учасника з 
наступною по величині ціновою пропозицією, або при однакових цінових 
пропозиціях - учасника, що подав її раніше, який зробив щонайменше один крок 
аукціону та надав попередню згоду на очікування, ЕТС автоматично змінює статус 
електронних торгів на "Торги не відбулися"."; 

5) у пункті 7.27 цифри та слово "10 (десяти)" замінити цифрою та словами 
"20 (двадцяти)"; 

6) пункт 9.6. викласти в такій редакції: 
"9.6. Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та 
перераховуються оператором на рахунки НБУ в якості штрафних санкцій за 
порушення переможцем електронних торгів Регламенту ЕТС протягом З (трьох) 
робочих днів з дати допущення таких порушень: 
-відмови від підписання ним протоколу електронних торгів у строки, встановлені 
Регламентом ЕТС; 
- неперерахування ним на рахунок ІТБУ коштів за придбаний лот у повному обсязі 
та/або у строки, встановлені Регламентом ЕТС; 
- не укладання ним (відмова від укладання, не звернення до НБУ для укладання, не 
надання необхідних для укладання документів тощо) у строки, встановлені 
Регламентом ЕТС, договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги після 
підписання та опублікування протоколу електронних торгів та/або оплати за лот; 
- не відповідності інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів 
згідно з пунктами 5.6.8, 5.6.16 та 5.9.8 Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним 
для укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній 

інформації про нього, яка стала відомою НБУ або оператору."; 

І додатки 1 та 2 до Регламенту ЕТС викласти в такій редакції: 
Додаток 1 

до Регламенту ЕТС 

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № 

менування оператора, через електронний майданчик якого було заведено 
формацію про лот в ЕТС: 

іменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу 
їову пропозицію: 

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за 
розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: 



Номер лоту_ 

Власник активів (майна) (найменування банку): 

Статус електронних торгів: торги відбулись 

Дата та час початку електронного аукціону: (дата, час,сек) 

Дата та час завершення електронного аукціону: (дата, чассек) 

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):_ 

Початкова ціна/початкова ціна реалізації: 
що реалізуються без ПДВ - без ПДВ) 

грн. з ПДВ (для активів (майна), 

Ціна продажу:_ 
кзПДВ) 

Крок аукціону: 

, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ -

Розмір гарантійного внеску: грн,коп. 

Учасники: 

1. Учасник 1 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; 
ШБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і 
помер паспорта - для фізичних осіб*); 

2. Учасник 2 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; 
ШБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і 
номер паспорта - для фізичних осіб*} 

Закриті цінові пропозиції учасників: 

• Учасник 1-закрита цінова пропозиція грн. коп., (дата, час, сек) 
• Учасник 2-закрита цінова пропозиція грн. коп., (дата, час, сек) 

їРтдІ 

• Учасник 1 - цінова пропозиція 

• Учасник 2 - цінова пропозиція 

Рауяд 2 

• Учасник 1 - цінова пропозиція 

• Учасник 2 - цінова пропозиція 

Раунд З 

• Учасник 1 - цінова пропозиція 

грн. коп., 

грн. коп., 

грн. коп., 

грн. коп., 

грн. коп.. 

(дата, час, сек) 

(дата, час, сек) 

(дата, час, сек) 

(дата, час, сек) 

(дата, час, сек) 



• Учасник 2 - цінова пропозиція грн. коп., (дата, час, сек) 

Переможець електронних торгів: Учасник № 1 . (найменування учасника, код 
за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника 
податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта — для фізичних осіб*) 

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п. Регламенту ЕТС 
(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ШБ 

учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і 
номер паспорта — для фізичних осіб*) 

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи 
(майно): 

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про 
лот в ЕТС: грн. з ПДВ 

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову 
пропозицію: грн. з ПДВ 

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, 
через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 

грн. коп. 

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: грн. коп. 

Протокол електронних торгів сформовано:(^(3ат(3, час, сек) 

Переможець електронних торгів зобов'язується: 

- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) 
трьох робочих днів з дати фор.мування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити Ііого на 
підписання оператору, через якиіі таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову 
пропозицію; 

- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги 
придбаного активу (вів) (майна) протяго.лі 20 (двадцяти) робочих днів з дати фор.мування протоколу 
електронних торгів. 

Переможець електронних торгів: 

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису) 

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу 
цінову пропозицію: 

(посада) (підпис, М.П.) 

Найменування банку: 

(П.І.Б.) (Дата підпису) 



Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку 

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису) 

*3азначаються тільки д.чя осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера об.чікової картки платника податків та мають від.мітку в 
паспорті. 

Додаток 2 
до Регламенту ЕТС 

П Р О Т О К О Л ЕЛЕКТ Р ОННИХ ТОРГІВ № 

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено 
інформацію про лот в ЕТС: 

Номер лоту 

Власник активів (майна) (найменування банку): _ 

Статус електронних торгів: торги не відбулись 

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):_ 

Початкова ціна/початкова ціна реалізації:: , грн. з ПДВ (для активів (майна), 

що реалізуються без ПДВ - без ПДВ) 

Розмір гарантійного внеску: , грн.,коп. 

Учасники/учасники відсутні: 
Учасник №1 (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних 
осіб, ШБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності -
серія і номер паспорта - для фізичних осіб*) 

Протокол електронних торгів сформовано:(^(3ата, час, сек) 

0ператор,через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: 

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису) 

Найменування банку: 

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку 

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису) 

*3азначаються ті.чьки д.чя осіб, які через свої релігійні або інші переконання від.мовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в 



паспорті. . 

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Цей додатковий договір складено у двох оригінальних примірниках українською 
мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі 
Сторін та є невід 'ємною частиною Договору. 

4. Цей додатковий договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими 
особами Сторін. 

РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН 

Сторона 1 Сторона 2 

Національний банк України 
01601, М .Київ , 
вул. Інститутська, 9 
Код за ЄДРПОУ 00032106 
Код банку 300001 
Рахунок 462969927100 В 
Операційному департаменті 
Національного банку України 
ІПН платника ПДВ: 000321026651 

Громадська організація 
"ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ 
УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ 23906275 
Розрахунковий рахунок 
26006052909064 
в ПАТ КБ "ПриватБанк" М Ф О 323583 
Поштова адреса 01024, м. Київ, 
пров. Костя Гордієнка 2-А, 1 поверх 
Телефон 044-360-52-42 

Я\. Юрчишин 

б 



Додатковий договір до Договору про взаємодію щодо організації реалізації 
майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок 

погашення боргу за кредитами через електронну торгову систему 
РгоХогго.Продажі від 20 березня 2017 року №К-7623 

м. Київ, Україна " червня 2017 року 

Національний банк України (далі - Сторона 1) в особі виконуючого обов'язки 
Голови Національного банку України Смолія Якова Васильовича, який діє на підставі 
довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Лазаревою Л.І. 31 жовтня 2016 року, зареєстрованої в реєстрі за №2807, 
Закону України «Про Національний банк України», наказу Національного банку 
України від 10.05.2017 №361-но, з однієї сторони, та 

Громадська організація "ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 
(далі - Сторона 2), юридична особа, що діє в Україні на підставі Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб № 416741, серії АБ, виданої Виконавчим 
комітетом Кіровоградської міської ради 10.06.2013 року за номером запису 
14441200000001653 та свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як 
громадської організації №180/322983 від 27.05.2013 року, в особі виконавчого 
директора Юрчишина Ярослава Романовича, який діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо також -
Сторона, уклали цей додатковий договір про таке: 

1. Сторони домовились внести до Регламенту роботи електронної торгової системи 
щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у 
власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами 
(далі - Регламент ЕТС), що є додатком до Договору про взаємодію щодо організації 
реалізації майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок 
погашення боргу за кредитами, через електронну торгову систему Рго2огго.Продажі 
від 20 березня 2017 року №К-7623 (далі - Договір), такі зміни: 

1) розділ 2 доповнити новим пунктом 2.6. такого змісту: 
"2.6. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом ЕТС, починається з наступного 
дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок 
таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та 
опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-
продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18-00 год. останнього дня такого 
строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший 
неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, 
днем закінчення строку є перший за ним робочий день)."; 

2) у пункті 5.10: 
підпункт 5.10.4 викласти в такій редакції: 
"5.10.4. Підписати протокол електронних торгів та опублікувати його в ЕТС через 
особистий кабінет протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем його 
формування. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, 
встановленого для його підписання та опублікування."; 



доповнити новими підпунктами 5.10.5 та 5.10.6 такого змісту: 
"5.10.5. Після укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, 
опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) 
робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів та 
завершити процедуру шляхом натискання кнопки "завершити електронні торги". 
Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для 
підписання та опублікування вказаного договору/договорів, за умови відсутності 
рішення НБУ щодо подовження даного строку. 
5.10.6. У разі прийняття рішення НБУ щодо подовження вказаного в пункті 7.26 
Регламенту ЕТС строку укладення/опублікування договору купівлі-
продажу/відступлення права вимоги, опублікувати таке рішення в ЕТС через 
особистий кабінет не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дня завершення цього 
строку. Загальний строк укладення договору купівлі-продажу/відступлення права 
вимоги та опублікування його в ЕТС, з урахуванням його подовження за відповідним 
рішенням НБУ, не може перевищувати 42 (сорок два) робочі дні з дня, наступного за 
днем формування протоколу електронних торгів."; 

3) пункт 7.12 після слів "Торги не відбулися" доповнити словами "автоматично 
формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів"; 

9 9 . 

4) у пункті 7.26.: 
слова "з дати" замінити словами "з дня, наступного за днем' 
доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначений в цьому пункті строк може 
бути подовжений за відповідним рішенням НБУ, але не більше ніж на строк, 
зазначений в пункті 5.10.6 цього Регламенту ЕТС" ; 

5) у додатку Г до Регламенту ЕТС слова "з дати" замінити словами "з дня, наступного 
за днем 
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