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1. Замовник закупівлі ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЕРЕЖА ЗАХИСТУ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ «АНТС» 
ЄДРПОУ: 43262336  
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 102, а/с. 122  
Електронна пошта: 
tender@ants.org.ua 

2. Контактні особи 
Замовника, 
відповідальні за 
проведення процедури 
закупівлі 

Селедець Ольга Олегівна, tender@ants.org.ua 
+380937948792 

3. Предмет закупівлі A23/1.1.2.1. Аналіз існуючих та запропонованих правових механізмів 
арешту та конфіскації активів, що перебувають під санкціями (Analysis 
of existing and proposed legal mechanisms for arresting and confiscation of 
assets under sanctions) (експертні послуги) 

4. Строк надання 
послуг 

до травня 2023 р. з моменту підписання Договору  

6. Валюта, у якій 
повинно бути 
розраховано та 
зазначено ціну 
тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня. 

7. Інформація про 
мову, якою повинно 
бути складено тендерні 
пропозиції 

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають 
відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо 
учасником, викладаються українською мовою.  
У разі надання інших документів складених  мовою іншою ніж 
українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом 
українською мовою. Тексти повинні бути автентичними. 

8. Інформація про  
можливість 
оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності 
Тендерного комітету 

Учасники відкритих торгів, на будь-якому етапі їх проведення, але не 
пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту публікації 
повідомлення про результати відкритих торгів мають право звернутись 
до виконавчого директора щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Тендерного комітету в разі наявності, на їх думку, порушених прав та 
інтересів. Протягом двох робочих днів з моменту отримання 
відповідного оскарження, виконавчий директор інформує заявника про 
результати розгляду скарги та прийнятого рішення. 
Виконавчий директор ГО «АНТС» - Василь Сегін, скарги подаються в 
електронній формі, шляхом надсилання на електронну адресу 
Замовника, зазначену в частині першій Тендерної документації. В тексті 
листа зазначити «Скарга виконавчому директору щодо закупівлі ______  
(найменування предмету закупівлі)». 

9. Недискримінація 
учасників 

Участь у процедурі відкритих торгів можуть взяти усі зацікавлені особи, 
що відповідають вимогам, що встановлені Тендерним комітетом в цій 
документації. 

10. Строк подання 
пропозицій учасників 
відкритих торгів 

Строк подання заявок від учасників учасників щодо участі в відкритих 
торгах на закупівлю експертних послуг не повинен бути меншим 10 
(десяти) робочих днів. В разі високої соціальної необхідності, 
впровадження надзвичайного стану, ризику значної зміни вартості чи 
наявності на ринку товарів, робіт та послуг, а також в разі гострої 
необхідності, строк для подання заявок від учасників може бути 
зменшено за рішенням Виконавчого директора. 



 

 

11. Етапи проведення 
закупівлі експертних 
послуг 

▪ Перший етап – отримання заявок та розподіл балів за кваліфікаційними 
критеріями. Учасники тендеру, що не набрали мінімальної кількості 
балів за кваліфікаційними критеріями, згідно п. 47.1 Положення про 
закупівлі ГО «АНТС», не допускаються до наступних етапів, не 
вносяться в рейтинг та не можуть бути кандидатами на укладення 
договору за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю 
експертних послуг; 
▪ Другий етап – розрахунок балів за фінансовим критерієм заявок 
учасників, що пройшли перший етап та формування загального рейтингу 
з врахуванням кваліфікаційних та фінансових критеріїв; 
▪ Третій етап – проведення співбесід з потенційними консультантами. 
Учасники, що не з’явилися на співбесіду, вважаються такими, що не 
пройшли даний етап та не можуть бути кандидатами на укладення 
договору за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю 
експертних послуг; 
▪ Четвертий етап – укладення договору з учасником, що зайняв перше 
місце в рейтингу. 

12. Зміст та спосіб 
подання заявки 

Заявка подається в електронному вигляді через заповнення відповідної 
форми за посиланням: 
https://forms.gle/zaquwJ9oaa5yjQj5A  
Учасники надають: 
— детальне резюме потенційного консультанта, що включає 
інформацію про попередній досвід роботи в схожих проектах (за 
наявності такого досвіду), або інформацію, яка підтверджує 
наявність знань та/чи досвіду, що свідчить про можливість 
виконання послуг, які закуповуються. Резюме повинно містити усю 
інформацію, яка в тендері визначена як обов’язковою для розподілу 
балів згідно кваліфікаційних критеріїв (Додаток 1 до Тендерної 
документації). У разі, якщо учасник, в резюме не вказав інформацію, 
що є одним із кваліфікаційних критеріїв, то Тендерний комітет 
вважатиме, що в учасника відсутній такий критерії, та оцінюватиме 
їх у «0» (нуль) балів (наприклад, учасник в резюме не зазначив 
інформації про володіння будь-якими мовами, а даний 
кваліфікаційний критерій є обов’язковим, то в такому випадку, 
учасник отримує – 0 балів); 
— детальний опис практичного досвіду виконавців та участі в 
успішних кейсах експертно-аналітичних досліджень; 
— Пропонований План проведення експертно-аналітичних 
досліджень з визначенням щонайменше чотирьох етапів звітування, 
вказанням потенційних джерел інформації, методів досліджень, 
способів візуалізації аналітичних даних, заходів щодо представлення 
результатів досліджень та розроблених рекомендацій. 
— цінову пропозицію (в гривнях); 
— Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія 
паспорту. 
— Витяг/Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить 
актуальну інформацію на момент подання тендерної пропозиції. 
— Проєкт Договору на надання послуг (опціонально) (наданий 
учасниками проєкт Договору не є обовʼязковим та виключним для 
підписання) 
2. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної 



 

 

пропозиції подаються на електронну адресу Замовника, зазначену в 
пункті 1 Тендерної документації у вигляді скан-копій придатних для 
машино зчитування (файли з розширенням «..pdf.»), зміст та вигляд яких 
повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких 
виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, 
повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог 
чинного законодавства в частині дотримання письмової форми 
документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за 
власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. 
Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної 
пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не 
застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у 
складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та 
інформація) надані учасником у формі електронного документа через 
електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису 
(КЕП/УЕП) на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). 

13. Строк дії 
фінансової пропозиції 

Фінансова пропозиція вважається дійсною протягом 40 днів із дати 
кінцевого строку подання заявок. 

14. Вимоги до 
учасника процедури 
закупівлі 

До участі в закупівлі не допускається учасник, який: 
❖ Визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та/або 
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 
❖ Був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з 
корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням 
коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 
законом порядку; 
❖ Був притягнутий згідно із законодавством до відповідальності за 
вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією; 
❖ Був переможцем процедури закупівлі робіт, товарів і послуг, що 
проводились ГО «АНТС», але не зміг виконати умови договору про 
закупівлю; 
❖ Не відповідає принципам закупівель ГО «АНТС»; 
❖ У разі відсутності обов’язкової документації (ліцензії, сертифікати 
тощо) для виконання умов за договором. 
 
Учасником процедури закупівлі товарів, робіт та послуг не можуть бути 
резиденти держав, щодо яких: законодавством України встановлено 
заборона (ембарго) на торгівлю; законодавством України, прийнятим на 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН, схваленої на підставі Глави VII 
Статуту ООН, заборонено імпорт товарів та послуг, а також здійснення 
розрахунків з особами, які є резидентами такої держави. Учасником не 
може бути особа, що планує до постачання товарів російського 
походження згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 
09.04.2022 № 426. Учасником не може бути особа, що планує до 
постачання товарів з Республіки Білорусь. Учасником процедури 
закупівлі товарів, робіт та послуг не можуть бути резиденти Російської 
Федерації та Республіки Білорусь. Пропозиція Учасника, що пропонує 
до постачання, товари виробників, що на момент подання пропозиції, 
продовжують функціонування в Російській Федерації, буде розглядатися 
в останню чергу, не залежно від ціни пропозиції та може бути відхилена 



 

 

з даної підстави. 
Учасник надає гарантійний лист, щодо відсутності підстав для 
відхилення його пропозиції з підстав зазначених в даній частині 
Тендерної документації, а також: 
довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення  про те, що службову (посадову) особу учасника 
процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти 
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 
особу-підприємця та юридичну особу, яка є учасником, не було 
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, видану відповідним органом на дату не раніше дати 
оприлюднення цієї Тендерної документації (дана довідка надається з 
КЕП установи, що видала таку довідку), отримати можливо за 
посиланням: 
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual  
Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік 
відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності 
та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником 
процедури закупівлі, або службова (посадова) особа учасника 
процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до 
кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи 
непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, виданий 
відповідним органом на дату не раніше дати оприлюднення цієї 
Тендерної документації (дана довідка надається з КЕП установи, що 
видала таку довідку), отримати можливо за посиланням: 
https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing  
 

15. Інші вимоги Кожен учасник має право подати тільки одну заявку. 
До розрахунку фінансової пропозиції не включаються будь-які витрати, 
понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та 
укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються 
учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не 
відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів). 

16. Опис та приклади 
формальних 
(несуттєвих) помилок, 
допущення яких 
учасниками не 
призведе до відхилення 
їх тендерних 
пропозицій. 

Пропозиція не буде відхилена у разі допущення Учасником торгів 
формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням заявки та 
які не впливають на зміст пропозиції. 
1. Інформація/документ, подана учасником, містить помилку (помилки) 
у частині: 
уживання великої літери; 
уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; 
використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; 
зазначення унікального номера оголошення про проведення закупівлі, 
присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального 
номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - 
помилка в цифрах; 
застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; 
написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; 
нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають 
однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає 
нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає 
переліку, зазначеному в документі). 



 

 

2. Помилка, зроблена учасником під час оформлення тексту 
документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми 
пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) 
та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер 
(цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення 
числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника закупівлі та не 
призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики 
предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника закупівлі. 
3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником у 
складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним 
замовником у оголошенні. 
4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена 
підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її 
використання Учасник повинен надати інформацію щодо використання 
у своїй діяльності печатки). 
5. У складі пропозиції немає документа (документів), на який 
посилається учасник у своїй пропозиції, при цьому Замовником не 
вимагається подання такого документа в оголошенні. 
6. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції, що 
не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника, якщо 
на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний 
підпис. 
7. Подання документа (документів) учасником, що складений у 
довільній формі та не містить вихідного номера. 
8. Подання документа учасником, що є сканованою копією оригіналу 
документа/електронного документа. 
9. Подання документа учасником, який засвідчений підписом 
уповноваженої особи учасника закупівлі та додатково містить підпис 
(візу) особи, повноваження якої учасником не підтверджені (наприклад, 
переклад документа завізований перекладачем тощо). 
10. Подання документа (документів), що містить (містять) застарілу 
інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи 
тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені 
відповідно до законодавства після того, як відповідний документ 
(документи) був (були) поданий (подані). 
11. Подання документа (документів), в якому позиція цифри (цифр) у 
сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є 
правильною. 
12. Подання документа (документів) учасником в форматі, що 
відрізняється від формату, який вимагається замовником у оголошенні, 
при цьому такий формат документа забезпечує можливість його 
перегляду. 
Приклади формальних помилок: 
- «Дніпропетровська область» замість «Вінницька область» або «місто 
львів» замість «місто Львів»;  
- «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної 
пропозиції»; 
- «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-
технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури 
закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; 
- «тендерна пропозиція» замість «тендерна пропозиція»; 
- «строк поставки» замість «строк поставки»; 



 

 

- «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», 
«Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; 
- подання документа у форматі  «PDF» замість «JPEG», «JPEG» 
замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. 
Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника 
процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або 
документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній 
пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною 
документацією, Замовник може звернутися до учасника з вимогою про 
усунення таких невідповідностей. 

17. Відхилення 
тендерних пропозицій 

4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням 
аргументації у разі якщо: 

1) учасник процедури закупівлі: 
зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є 

суттєвою для визначення результатів відкритих торгів; 
Визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та/або 

стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 
Був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з 

корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням 
коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 
законом порядку; 

Був притягнутий згідно із законодавством до відповідальності за 
вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією; 

Був переможцем процедури закупівлі робіт, товарів і послуг, що 
проводились ГО «АНТС», але не зміг виконати умови договору про 
закупівлю; 

Не відповідає принципам закупівель ГО «АНТС»; 
У разі відсутності обов’язкової документації (ліцензії, сертифікати 

тощо) для виконання умов за договором. 
Учасником процедури закупівлі товарів, є резидент держав, щодо 

яких: законодавством України встановлено заборона (ембарго) на 
торгівлю; законодавством України, прийнятим на виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН, схваленої на підставі Глави VII Статуту ООН, 
заборонено імпорт товарів та послуг, а також здійснення розрахунків з 
особами, які є резидентами такої держави. Учасником не може бути 
особа, що планує до постачання товарів російського походження згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони 
ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426.  

Учасником є особа, що планує до постачання товарів з Республіки 
Білорусь та/або Російської Федерації.  

Учасником процедури закупівлі товарів, робіт та послуг є резидент 
Російської Федерації та Республіки Білорусь. 

Учасник, пропонує до постачання, товари виробників, що на 
момент подання пропозиції, продовжують функціонування в Російській 
Федерації (за рішенням тендерного комітету). 

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 
щодо предмета закупівлі тендерної документації; 

викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що 
передбачена тендерною документацією; 

є такою, строк дії якої закінчився; 
є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета 



 

 

закупівлі, визначену замовником; 
2) переможець процедури закупівлі: 
відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до 

вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; 
надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення 

результатів процедури закупівлі. 
 

18. Відміна 
замовником тендеру 

Замовник відміняє відкриті торги у разі: 
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені 
порушення  
3) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин 
непереборної сили. 
4) за рішенням виконавчого директора Замовника  

 
 

Додатки до Тендерної документації, які є її невід’ємними частинами: 
- Додаток 1 Кваліфікаційні критерії 
- Додаток 2 Технічне завдання 

 
Додаток 1  

до тендерної документації 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ 
 
▪ Університетський ступінь у релевантній сфері:  
Ступінь бакалавра – 5 балів; 
Ступінь магістра або прирівняний до нього ступінь – 8 балів; 
релевантні додаткові навчання – 2 бали; (10 балів максимум)  
▪ Досвід у наданні експертних послуг у відповідній сфері: 
0 років- 0 балів 
1 рік – 1 бал 
2 роки – 2 бали 
3 роки – 5 бали 
4 роки – 7 бали 
5 – 6 років – 10 балів; 
7 років і більше – 12 балів; 
(12 балів максимум)  
▪ Досвід у проведенні якісних і кількісних досліджень, зборі та аналізі інформації та викладу 
результатів аналізу у узгоджених документах, звітах, публікаціях у релевантних сферах: 
0 прикладів – 0 балів 
1 приклад – 1 бал 
2 приклади – 5 балів 
3 – 4 приклади досліджень/звітів/публікацій – 10 балів; 
5 та більше – 13 балів; 
(13 балів максимум)  



 

 

▪ Спеціальний досвід у сфері проєкту, до якого залучається консультант –  досвід роботи в 
проектах де необхідне було розуміння та обізнаність із тематикою санкцій, арешту та конфіскації 
активів:   
0 прикладів – 0 балів 
1 приклад – 10 балів; 
2 приклади – 12 балів; 
3 і більше приклади – 15 балів; (15 балів максимум)  
▪ Вимоги щодо мови: 
5 балів за вільне володіння українською мовою та хороше володіння англійською мовою;  
10 балів за вільне володіння англійською мовою; 
(10 балів максимум) 
Володіння іншими мовами оцінюється додатково, 1 мова – 5 балів. 
Максимальна кількість балів за кваліфікаційними критеріями становить – 60 балів. 
Максимальна кількість балів за результатами співбесіди – 20 балів. 
Максимальна кількість балів за фінансовим критерієм становить – 20 балів. 
Максимальну кількість балів за фінансовим критерієм (20 балів) отримує заявка із найнижчою 
ціновою пропозицією. Всі інші заявки в контексті фінансового критерію оцінюються за вказаною 
нижче формулою: 
20 балів [максимальна кількість балів за фінансовим критерієм] x [найнижча з усіх оцінюваних 
фінансових пропозицій] / [оцінювана фінансова пропозиція]. 
Приклад. Консультант 1 – 200 уо, консультант 2 – 300 уо, консультант 3 – 400 уо. 
Консультант 1 = 20 балів 
Консультант 2 – 20 х 200 / 300 = 13 балів 
Консультант 3 – 20 х 200 / 400 = 10 балів 
Тільки потенційні консультанти, які отримують мінімум 70 % від максимально можливих балів за 
кваліфікаційними критеріями (42 балів), розглядаються у наступних етапах проведення тендеру. 
 
 

Додаток 2  
до тендерної документації 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Опис проєкту. 
Російська воєнна агресія призвела до значних руйнувань української інфраструктури та 

економіки в цілому. Заплатити за відновлення повинні ті, хто спричинив руйнування та несе 
відповідальність за збитки та втрати. Основним джерелом для відновлення української економіки 
мають стати російські активи. 

Починаючи з 2014 року Україна та західні країни-партнери застосували значну кількість 
санкційних пакетів щодо осіб відповідальних за окупацію Криму та російську воєнну агресію в 
Україну, загалом cтаном на 15 лютого 2023 року в санкційні списки внесено 7262 фізичних та 
3823 юридичних осіб.  

Санкції, які ухвалюються політично, повинні трансформуватись у наступні судові рішення 
щодо арештів та конфіскацій активів осіб, що перебувають під санкціями, для притягнення до 
економічної відповідальності за злочини країни агресора - російської федерації та її резидентів та 
компенсації Україні за нанесені руйнування та збитки. Однак, таких попередніх успішних 
прецедентів недостатньо і є потреба у розробці нових правових механізмів конфіскації.  

Україна (2022, травень) та Канада (2022, червень) ухвалили спеціальні закони про 
конфіскацію активів, що перебувають під санкціями, США (2022, грудень) прийняли закон щодо 



 

 

можливості реалізації та подальшої передачі Україні в якості міжнародної допомоги майна 
конфіскованого за кримінальним вироком або в рамках цивільної конфіскації. 

Практика застосування нових законодавчих норм дає перші очікувані результати - в грудні 
2022 року до державного бюджету надійшло коштів в еквіваленті 17 млрд.грн. конфіскованих 
активів російських банків. В 2023 році основним джерелом наповнення спеціального Фонду 
ліквідації наслідків збройної агресії мають стати кошти від конфіскації активів російської 
федерації та її резидентів. 

Загалом під санкціями опинились активи російської федерації та її резидентів на суму 
приблизно в еквіваленті $500 млрд., з них близько $300 млрд. резервів центробанку рф, які 
заблоковані в банках США, Великобританії, Франції, Німеччини та інших країнах в євро, доларах 
США, фунтах стерлінгах тощо. 

Процес розробки та ухвалення рішень щодо запровадження нових економічних санкцій 
триває, актуальними є потреби створення дієвих механізмів конфіскації активів, компенсації 
збитків та руйнувань, нанесених російськими воєнними діями. 

 Проєкт, який виконуватиме ГО “Мережа захисту національних інтересів “АНТС””, буде 
спрямований на посилення ефективності системи санкцій, використання заморожених та 
арештованих активів, що перебувають під санкціями, для конфіскації та компенсації економічних 
та інших збитків, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, відновлення інфраструктури та 
економіки України.  

Це буде зроблено шляхом ретельного комплексного аналізу впливу запроваджених 
економічних санкцій на спроможність країни-агресора продовжувати воєнну агресію проти 
України, експертизи правових механізмів пошуку, арешту та конфіскації активів, які перебувають 
під санкціями, моніторингу нової судової практики щодо конфіскації російських активів, 
дослідження можливих механізмів створення спеціального міжнародного органу з управління 
підсанкційними активами, аналізу механізмів двосторонніх та багатосторонніх міжурядових актів 
щодо репатріації активів та розробки відповідних пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 
механізмів. 

ГО “АНТС” зосередить зусилля на координації партнерського діалогу між відповідними 
зацікавленими сторонами в рамках Міжнародної робочої групи, сформованої українськими та 
міжнародними громадськими організаціями, підтримання зв'язку з органами влади України для 
ініціювання дієвих міжнародно-правових механізмів відшкодування збитків, завданих російською 
агресією, інтенсифікації обміну інформацією для більш ефективної міжнародної адвокації, 
розробки рекомендацій щодо системи постійного моніторингу та громадського контролю рішень з 
питань санкцій, підвищенні обізнаності українців та інших зацікавлених сторін за допомогою 
спеціальної інформаційно-просвітницької кампанії щодо важливих аспектів процесів конфіскації 
російських активів, які перебувають під санкціями, та направлення на відбудову України.  

Види послуг (закупівля A23/1.1.2.1.) 
Послуги з проведення експертно-аналітичних досліджень “Аналіз існуючих та 

запропонованих правових механізмів арешту та конфіскації активів, що перебувають під 
санкціями”. 

Результатами виконання (надання) послуг мають бути: 
Проаналізовано існуючі та запропоновані правові механізми арешту та конфіскації активів в 

рамках санкцій, їх ефективність. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізмів арешту 
та конфіскації активів в контексті санкцій. Аналітичні звіти. 

Термін надання послуг: до 22 травня 2023 р. 
Вимоги до виконавців: 
- Суб’єкт підприємницької діяльності, зареєстрований згідно з чинним законодавством 

України; 
-  Практичний попередній досвід проведення експертно-аналітичних досліджень; 
-  Обізнаність із тематикою санкцій, арешту та конфіскації активів. 
Тендерні пропозиції прохання надавати через заповнення відповідної форми за посиланням: 
https://forms.gle/zaquwJ9oaa5yjQj5A   


