
 1 

Інформаційне повідомлення 

Фонду державного майна України 

про проведення конкурсу  

з відкритістю пропонування ціни за принципом  аукціону  

з продажу пакета акцій  

публічного акціонерного товариства 

 «Одеський припортовий завод» 

 
1. Дані про товариство:  

Код за ЄДРПОУ: 00206539 

Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий 

завод» (далі – АТ «ОПЗ») 

 

Місцезнаходження товариства: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська обл.,  65481  

Телефон: (048) 758-60-58   

Тел.факс: (048) 758-60-08 

 

Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % - 0 

 

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості                                         

795 083 903 штук, що становить 99,567 % статутного капіталу товариства. 

Статутний капітал товариства становить 798 544 000  гривень. 

Номінальна ціна акції  – 1 гривня. 

 

3. Початкова ціна пакета акцій товариства  13 175 000 000  гривень.   

    Крок  торгів – 200 000 000 гривень. 

 

4. Характеристика товариства: 

 

Основний вид діяльності за КВЕД-20.15. –  виробництво добрив та азотних сполук. 

 

Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг) за 2015 р. та I квартал  2016 р. 

Найменування продукції/послуг 2015 р. I квартал  

2016 р. 

Виробництво аміаку (тис.т) 1 147,5 153,2 

        у т.ч. товарного (тис.т) 604,2 25,6 

Виробництво карбаміду (тис.т) 950,6 223,9 

Перевантаження аміаку інших виробників (тис.т) 2 429,0 598,8 

Перевантаження карбаміду інших виробників (тис.т) 223,0 23,6 

Перевантаження метанолу (тис.т) 90,7 17,7 
 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2016 –  3 766 осіб. 
 

Монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних добрив  –  не займає. 

 

 

 

 



 2 

Фінансово-господарський стан АТ «ОПЗ» у період з 2013 р. – I квартал  2016 р. 

 

 

Назва показника Од. вим 

Значення показника 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
I квартал  

2016 р. 

Середньооблікова 

чисельність працівників 
Осіб 3 832 3 786 3 741 3 769 

Первісна вартість основних 

фондів 
Тис. грн 2 741 399 2 803 969 2 941 549 2 960 634 

Залишкова вартість 

основних фондів 
Тис. грн 1 097 176 1 074 160  1 114 132 1 107 290  

Знос основних фондів Тис. грн 1 644 223 1 729 809 1 827 417  1 853 344 

Чистий прибуток Тис. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649 

Рентабельність діяльності % - - 2 - 

Дебіторська заборгованість  Тис. грн 464 861 2 056 809 346 834 183 017 

Кредиторська заборгованість Тис. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071 

Прострочена заборгованість 

з виплати заробітної плати 
Тис. грн - - - - 

Прострочена заборгованість 

перед бюджетом  
Тис. грн - - - - 

Прострочена заборгованість 

із страхування 
Тис. грн - - - - 

Вартість власного капіталу,  Тис. грн 692 504 417 768 256 176 -2 827 891 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Тис. грн 4 904 049 5 428 153 11 195 159 1 718 680 

 

 

 

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, 

умови їх використання:  

- у користуванні АТ «ОПЗ» перебуває 246 споруд; 

- площа земельної ділянки 258,7775 га, у т.ч.:   

промислові об`єкти – 252,8271 га,  

громадські та житлові об`єкти – 5,9504 га. 

Земельна ділянка використовується на підставі державних актів на право постійного 

користування для розміщення та експлуатації промислових, житлових та громадських 

будівель та споруд, пов’язаних з господарською діяльністю АТ «ОПЗ». 
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Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

 

Найменування забруднюючої речовини 
Обсяги викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, тонн 

 

 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Метали та їх сполуки 0,04 0,07 0,069 

Речовини у вигляді суспендованих твердих  

частинок (мікрочастинки та волокна) 

91,0 49,7 96,925 

Сполуки азоту 1578,0 1367,8 1486,296 

Діоксид та інші сполуки сірки 1,9 1,8 2,73 

Оксид вуглецю 338,9 269,4 344,22 

Діоксид вуглецю 2099434,8 1615042,6 1972665,527 

Неметанові леткі органічні сполуки 3,9 2,3 - 

Метан 17,7 14,2 22,02 

Хлор та сполуки хлору в перерахунку на хлор 0,005 - - 

Фтор та його сполуки в перерахунку на фтор 0,008 0,011 0,068 

Фреони 0,004 0,003 0,003 

 

 

Обсяги викидів залежать від обсягів виробництва основної продукції (аміаку та 

карбаміду), у 2014 році АТ «ОПЗ» працювало в режимі часткового завантаження виробничих 

потужностей у зв’язку з обмеженням обсягів закупівлі і високої вартості природного газу та 

складною кон’юнктурою на світовому ринку азотних добрив.  У 2015 році АТ «ОПЗ» 

працювало в режимі повної завантаженості потужностей:  порівняно з  2014 роком обсяги 

виробництва аміаку зросли на 232,5 тисяч тонн, карбаміду – на 346,4 тисяч тонн. 

 

 

Обсяги скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт 

 

 

Найменування забруднюючої речовини 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин у водний об'єкт, тонн 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Азот амонійний 0,5 0,24 0,429 

БПК повне 6,5 8,05 8,27 

Завислі речовини 3,4 3,1 2,876 

Залізо загальне 0,25 0,2 0,199 

Нафтопродукти 0,005 0,0 0,009 

Нітрати 7,6 6,85 7,687 

Нітрити 0,02 0,02 0,022 

Перманганатна окислюваність 9,7 9,52 13,493 

Солевміст 1853,7 1766,95 2421,24 

Сульфати 439,7 744,2 1069,798 

Фосфати 1,5 2,2 3,356 

Хлориди 746,8 564,95 840,145 

ХСК 43,2 44,7 55,364 
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Суми сплаченого екологічного податку 

Найменування забруднюючої речовини 
Суми сплаченого екологічного 

податку, грн. 

  

 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

За викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами  

1 668 710,6 1907005,35 2235372,61 

За скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти             

389 732,39 532509,63 744019,19 

За розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях  чи на об’єктах  

55 014,89 64673,73 66898,69 

Всього 2113457,88 2504188,71 3046290,49 

Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд АТ «ОПЗ» є 

задовільним. Підтвердженням цього є безперебійна робота обладнання, а також результати 

планових та позапланових перевірок Державної екологічної інспекції в Одеській області, 

Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Комінтернівського 

міськрайонного управління Головного управління державної санітарно-епідеміологічної 

служби в Одеській області, Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській 

області, Одеської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у 

природоохоронній сфері. Відходи, які утворюються у процесі діяльності, розміщуються на 

накопичувачу твердих відходів АТ «ОПЗ» або передаються на утилізацію підприємствам, що 

мають відповідну ліцензію. 

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки  

та останній звітний період 

 

Найменування Од. вим. 2013 р. 2014 р. 2015 р. I кв. 2016 р. 

Обсяг реалізації продукції:      

аміак тис. т 696,2 545,9 598,5 51,7 

тис. грн 2 599 570 2 848 915 4 840 501 341 448 

карбамід тис. т 715,0 639,5 942,2 217,2 

тис. грн 1 950 387 2 183 625 5 445 489 1 171 937 

Балансовий 

прибуток/збиток 
тис. грн  - 1 152 417 -293 271 226 731 -439 649 

Дебіторська 

заборгованість  

тис. грн 

464 861 2 056 809 346 834 

183 017 

Кредиторська 

заборгованість 
тис. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071 

Рентабельність діяльності  % - - 2 - 

Вартість активів  тис. грн 2 751 597 8 827 406* 3 334 328 3 206 407 

Вартість власного 

капіталу 
тис. грн 692 504 417 768 256 176 

-2 827 891 

Чистий прибуток/збиток тис. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649 

 
*у складі вартості активів на 31.12.2014 враховується 729 601,083 тис. куб. м природного газу на суму 

4 166 664,23 тис.грн, що знаходиться в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз»  та належить АТ «ОПЗ». 

Природний газ придбано згідно з кредитним договором від 05.12.2014 № 881/31/1  на суму  4 999 999 997, 86 грн, 

згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2014 року №1186-р «Про заходи щодо 

стабілізації роботи публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». 
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5. Фіксовані умови конкурсу: 

 

Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити: 

1) в економічній діяльності товариства: 

збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права власності на 

пакет акцій до покупця; 

збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які існували у 

2015 році; 

приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним 

трубопроводом і залізницею; недопущення необґрунтованих обмежень щодо задоволення 

заявлених потреб суб’єктів господарювання; 

приймання, зберігання та відвантаження іншої хімічної продукції (карбамід, метанол) згідно з 

умовами укладених договорів; 

збереження технологічної єдності та цілісності виробництва; 

зміну цін на послуги з приймання, зберігання, захолоджування та відвантаження рідкого 

аміаку, що транспортується магістральним аміакопроводом, відповідно до вимог 

законодавства; 

задоволення потреби вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних 

добривах в обсягах та за цінами, визначеними в укладених договорах; 

безпечну експлуатацію основного устаткування товариства з приймання, зберігання та 

перевантаження аміаку, що експортується, відповідно до інструкції № З-2200-08-16 про 

взаємодію Українського державного підприємства “Укрхімтрансаміак” і публічного 

акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” під час передачі — приймання 

рідкого аміаку з метою організації ритмічної роботи та запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації у зоні їх спільної діяльності, яка затверджена 10 березня 2016 р. Українським 

державним підприємством “Укрхімтрансаміак” і публічним акціонерним товариством 

“Одеський припортовий завод”; 

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також недопущення 

виникнення податкового боргу; 

утримання у належному стані об’єктів цивільної оборони; 

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства: 

виконання заходів з переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій у 

2017—2021 роках на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем до                     

1 квітня 2017 р.; 

освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг; 
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виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, 

соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства 

згідно з бізнес-планом, поданим покупцем; 

3) у соціальній діяльності товариства: 

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати 

працівникам товариства; 

підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця 

розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2015 році, на рівень не менше 

щорічного офіційного рівня інфляції; 

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним 

органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів 

про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі 

пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) 

протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій; 

матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням існуючої системи 

оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового окладу за затвердженим штатним 

розкладом. Покупець має право за погодженням з профспілковою організацією товариства 

запровадити нову систему оплати праці і преміювання; 

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій 

недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності 

працівників товариства; 

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку із скороченням 

чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності 

на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної допомоги згідно з колективним 

договором; 

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту прийняття нового; 

укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим включенням 

усіх умов, передбачених чинним колективним договором, а також положень Генеральної 

угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, галузевої 

угоди та забезпечення його виконання; покупець за погодженням з профспілковою 

організацією товариства може змінювати умови чинного колективного договору; 

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог 

Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, створення для них 

умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-

економічних гарантій, передбачених законодавством; 

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України “Про охорону 

праці”, розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці 

та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань; 
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4) у природоохоронній діяльності товариства: 

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо 

користування об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, охорони і 

раціонального використання земель водного фонду; 

виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті про 

проведення обов’язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства 

“Одеський припортовий завод”, проведеного державним підприємством “Центр екологічних 

ініціатив”, від 14 серпня 2015 р., на замовлення Фонду державного майна; 

приймання та біологічне або хімічне очищення побутових та виробничих стічних вод з 

урахуванням розвитку м. Южного згідно з відповідним договором; 

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства: 

належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не 

увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства; 

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов 

договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів 

товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної 

вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання 

попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день 

проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти 

збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, 

перетворення на інші господарські товариства; 

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного 

виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду 

державного майна вчинення правочинів з відчуження основних засобів товариства, якщо їх 

сумарна балансова вартість, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків 

вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 

Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів 

товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням 

розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та 

передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств; 

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, нарахованих 

на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в 

особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до затвердженого 

Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 

період перебування пакета акцій у державній власності (за період діяльності у 2015 та 2016 

роках і до моменту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року. 

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 

виконання, становить п’ять років з дати переходу права власності на пакет акцій. 

6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник - UBS Limited. 
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7. Конкурс проводиться  з урахуванням  вимог Закону України «Про приватизацію 

державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної 

приватизації у 2015-2016 роках» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2016 року № 386-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного 

акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» за конкурсом з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону», зі змінами, відповідно до Положення про 

порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими Міністерством 

юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами (далі - Положення). 

 У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Одеський 

припортовий завод”  мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів 

приватизації згідно із статтею 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”. 

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в 

частині третій статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”, а саме: 

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава 

Україна; 

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною 

Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України  

державою-агресором; 

органи державної влади;  

працівники державних органів приватизації; 

державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні 

товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; 

особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів 

України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є 

пов’язаними особами таких осіб: 

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 

Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції 

відповідно до законодавства; 

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної 

Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції 

відповідно до законодавства. 

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції 

відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким 

було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 

року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій) та  Закону України «Про санкції». 

 

Потенційні покупці — юридичні особи зобов’язані подати  державному органу 

приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників. 

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються: 

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких 

придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб — 
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кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України “Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”; 

для потенційних покупців — фізичних осіб — довідка органу доходів і зборів про 

подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); 

для потенційних покупців — юридичних осіб — інформація про фінансово-майновий 

стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують 

достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан. 

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок довести 

своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця. 

 

  

8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу: 

 

 - сплачує: конкурсну гарантію у сумі 658 750 000,0 гривень  та реєстраційний збір у сумі 

340,0 гривень. 

 

 Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного збору в  національній 

валюті: 

 

 

 

Конкурсна 

гарантія у сумі  

658 750 000,0 

гривень 
 

Одержувач коштів – Фонд державного майна України 

Рахунок № 37316021000058 

Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,  

МФО 820172; 

Код  ЄДРПОУ 00032945. 

Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з 

продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський 

припортовий завод». 

 

Реєстраційний 

збір у сумі 340,0 

гривень 

Одержувач коштів – Фонд державного майна України 

Рахунок № 37183500900028 

Банк одержувача – Державна казначейська служба України,  м. Київ,  

МФО 820172; 

Код  ЄДРПОУ 00032945. 

Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з 

продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський 

припортовий завод». 
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Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного збору в іноземній валюті 

(долари США та євро): 

 
Конкурсна гарантія 

у сумі   658 750 000, 0 

гривень 

 

(за курсом 

Національного банку 

України на день 

сплати конкурсної 

гарантії) 

 
   

 

 

Одержувач: Фонд державного 

майна України 

 

Адреса: вул. Кутузова,18/9,  

м. Київ, 01601 Україна 

 

Рахунок: 32337321901 

 

Банк одержувача: Національний 

банк України 

 

Адреса: вул. Інститутська 9,  

м. Київ, 01601, Україна 

МФО 300001 

 

 

Код ЄДРПОУ: 00032945 

 

Призначення платежу: як 

конкурсна гарантія для участі у 

конкурсі з продажу пакета акцій 

публічного акціонерного 

товариства «Одеський 

припортовий завод». 

Receiver: The State Property Fund of 

Ukraine 

 

Address: 18/9 Kutuzova Street, 

 Kyiv, 01601 Ukraine 

 

Account: 32337321901 

 

Bank of receiver: NATIONAL 

BANK OF UKRAINE  

 

Address: 9, Instytutska Str., Kyiv, 

01601, Ukraine 

MFO 300001 

SWIFT: NBUA UA UX  

 

Code YeDRPOU: 00032945 

 

Purpose of payment: tender 

guarantee for participation in the 

auction sale of the stake of Public 

Joint Stock Company “Odessa Port 

Plant” 

 

Реєстраційний збір у 

сумі 340,0 гривень 

 

(за курсом 

Національного банку 

України на день 

сплати 

реєстраційного збору) 

Одержувач: Фонд державного 

майна України 

 

Адреса: вул. Кутузова,18/9,  

м. Київ, 01601 Україна 

 

Рахунок: 32337321901 

 

Банк одержувача: Національний 

банк України 

 

Адреса: вул. Інститутська 9, 

м.Київ, 01601 Україна 

МФО 300001 

 

 

Код ЄДРПОУ: 00032945 

 

Призначення платежу: як 

реєстраційний збір для участі у 

конкурсі з продажу пакета акцій 

публічного акціонерного 

товариства «Одеський 

припортовий завод». 

Receiver: The State Property Fund of 

Ukraine 

 

Address: 18/9 Kutuzova Street, Kyiv, 

01601 Ukraine 

 

Account: 32337321901 

 

Bank of receiver: NATIONAL 

BANK OF UKRAINE  

 

Address: 9, Instytutska Str.,  

Kyiv, 01601 Ukraine 

MFO 300001 

SWIFT: NBUA UA UX  

 

Code YeDRPOU: 00032945 

 

Purpose of payment: registry fee for 

participation in the auction sale of the 

stake of Public Joint Stock Company 

“Odessa Port Plant” 
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Реквізити банків-кореспондентів Національного банку України у доларах 

США та євро: 

 

У USD SWIFT Code NBU: NBUA UA UX 

JP MORGAN CHASE BANK, New York 

SWIFT Code: CHASUS33 

Account: 400807238 

270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA 

У EUR SWIFT Code NBU: NBUA UA UX 

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt 

SWIFT Code: MARKDEFF 

Account: 5040040066 

IBAN DE05504000005040040066 

Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main Germany 

 

  

         - подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу пакета 

акцій та конкурсну пропозицію. 

 

  Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у 

відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий 

непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки 

адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися 

інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця  

 

 Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з 

написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються 

найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і 

потенційний покупець. 

 

          Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 Положення) та документи, 

що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у 

запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються 

тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не 

повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника 

конкурсу.  

 

 

9. Дата,  початок та час завершення прийому конкурсної документації та остаточного проекту 

договору купівлі-продажу:  

 

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу 

починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу. 

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні 

покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України  та укладають з ним 

договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить 

документи відповідно до  п. 6.8 Положення. 
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 Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і 

подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій до договору купівлі-

продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності). 

Прийом пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-продажу 

пакета акцій завершується 11 липня 2016 року о 18.00. 

Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та  затверджений 

остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 14 липня 2016 року.    

          Потенційний покупець не пізніше 18 липня 2016 року подає один примірник 

остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.  

  

Прийом конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-

продажу  завершується  18 липня 2016 року о 18.00. 

 

10. Адреса прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-

продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд державного майна України,  кімната 

504 щодня  з 9.00 до 18.00, по п’ятницях  з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. 

 

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій:  

Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 

26 липня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за 

адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9,  кімн. 303. 

 

12. Дата, час та місце проведення конкурсу: 

      Конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський 

припортовий завод» буде проведено 26 липня  2016 року об 11.00 у приміщенні Фонду 

державного майна України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9,   кімн. 303. 

 

13. Час та місце ознайомлення з товариством.  

         Ознайомитись з товариством можна за адресою: вул. Заводська, 3, м. Южне,         

Одеська обл., 65481. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду 

державного майна України. 

 

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу.  

 Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за 

адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Управління конкурсного продажу та біржової 

діяльності Департаменту приватизації Фонду державного майна України (к.614), щодня з 9.00 

до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для 

довідок (044) 200-33-53, 200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua. 

  

 

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації. 

Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в 

складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я 

покупця  рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну 

установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової 

операції з переказу придбаних покупцем акцій.  
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