ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 29 березня 2017 р. № 199

Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168; 2009 р., № 87, ст. 2940; 2011 р., № 35,
ст. 1451; 2012 р., № 99, ст. 4016; 2016 р., № 93, ст. 3036), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 199

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1. У пункті 4:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому
Мінфіном.»;
2) в абзаці третьому слова «застаріла комп’ютерна техніка, придатна» замінити словами «застаріле та фізично зношене майно, придатне», а слово «її» – словом «його».
2. В абзаці п’ятому пункту 5 цифри і слова «10 тис. гривень» замінити цифрами і словами «20 тис. гривень».
3. Підпункт 4 пункту 6 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «(не подається у разі списання
майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача)».
4. Підпункт 2 пункту 14 після слів «що пропонується до
списання» доповнити словами «(не додаються у разі списання

майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача)».
5. Абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого
змісту: «Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.».
6. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
назву підграфи «інвентарний» графи «Номер об’єкта»
доповнити словом «(номенклатурний)»;
доповнити таблицю графою «Ліквідаційна вартість, гривень»;
2) у додатку 2 назву підграфи «інвентарний» графи
«Номер об’єкта» доповнити словом «(номенклатурний)»;
3) у додатку 3 назву графи «Інвентарний номер» викласти в такій редакції:
«Інвентарний (номенклатурний) номер».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 29 березня 2017 р. № 204

Про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Приватизувати єдиний майновий комплекс державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код згідно з ЄДРПОУ 00953042).
2. Внести в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках»
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149; 2016 р.,
№ 71, ст. 2391; 2017 р., № 16, ст. 465) такі зміни:
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у підрозділі «Мінагрополітики» розділу «Сільськогосподарська галузь»:
у підрозділі «Група В» позицію «00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
виключити;
доповнити підрозділом «Група Г» такого змісту:
«00953042 Державне підприємство «Новопокровський
комбінат хлібопродуктів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 29 березня 2017 р. № 214

Про приватизацію державного підприємства «Електронмаш»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Приватизувати державне підприємство «Електронмаш»
(код згідно з ЄДРПОУ 14312789).
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149; 2016 р., № 71, ст. 2391;

2017 р., № 16, ст. 465) у підрозділі «Мінекономрозвитку
Група Г» розділу «Машино- та приладобудування» позицію
«14312789 Державне науково-виробниче підприємство
«Електронмаш» замінити такою позицією:
«14312789 Державне підприємство «Електронмаш».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 29 березня 2017 р. № 215

Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 р. № 271
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої
та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (Офіційний

вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149; 2016 р., № 71, ст. 2391,
№ 92, ст. 2996; 2017 р., № 16, ст. 465), що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 215

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 р. № 271
1. У підрозділі «Мінекономрозвитку Група А» розділу «Машино- та приладобудування» виключити таку позицію:
«24533681

Державне підприємство науково-технічний центр «Станкосерт».

2. Підрозділ «Мінекономрозвитку Група А» розділу «Надання послуг» виключити.
3. Підрозділ «Мінекономрозвитку» розділу «Стандартизація, метрологія та сертифікація***» виключити.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 19 квітня 2017 р. № 279

Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 р. № 786 (ЗП України 1996 р., № 2, ст. 57;
Офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 84; 2001 р., № 8,
ст. 321; 2002 р., № 47, ст. 2124; 2007 р., № 1, ст. 34; 2009 р.,

№ 43, ст. 1453; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, ст. 1002;
2014 р., № 82, ст. 2325; 2015 р., № 50, ст. 1608, № 96, ст. 3285;
2016 р., № 99, ст. 3214), доповнивши перше речення абзацу
першого після слів «які утримуються за рахунок державного бюджету» словами «, Пенсійним фондом України та його
територіальними органами».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 11 травня 2017 р. № 309

Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 р. № 271
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках»
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149; 2016 р.,
№ 71, ст. 2391), виключивши у підрозділі «Фонд державно-

го майна Група В» розділу «Охорона здоров’я, культура та
спорт» таку позицію:
«21082717 Орендне підприємство санаторій
«Червона калина».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 4 липня 2017 р. № 469

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
і від 10 березня 2017 р. № 142
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного
відбору керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2008 р.,
№ 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383, № 59, ст. 1945, № 62,
ст. 2034, № 69, ст. 2277; 2016 р., № 5, ст. 274, № 94, ст. 3080)

і від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління
державними унітарними підприємствами та господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (Офіційний вісник
України, 2017 р., № 24, ст. 686) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 469

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
і від 10 березня 2017 р. № 142
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2008 р. № 777:
1) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:
«41. Суб’єктам управління об’єктами державної власності
у разі проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки забезпечити
залучення консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб’єктів господарювання державного сектору та
інших джерел, не заборонених законодавством.»;
2) у Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Суб’єкт управління у разі прийняття рішення про залучення консультантів з відбору персоналу для проведення конкурсного відбору керівників підприємств на платній
основі визначає джерела їх фінансування. У разі коли суб’єкт
управління визначить, що оплата послуг консультантів здійснюється за рахунок коштів підприємства, він рекомендує
підприємству здійснити оплату таких послуг.»;
абзац шостий пункту 20 доповнити реченнями такого змісту: «Суб’єкт управління визначає джерела залучення незалежних недержавних експертів на платній основі за рахунок
коштів державного бюджету, коштів особливо важливого для
економіки підприємства та інших джерел, не заборонених законодавством. У разі коли суб’єкт управління визначить, що
оплата послуг недержавних експертів здійснюється за рахунок
коштів особливо важливого для економіки підприємства, він
рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня
2017 р. № 142:

1) доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:
«4. Суб’єктам управління об’єктами державної власності
у разі проведення конкурсного відбору незалежного члена
наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі, забезпечити
залучення професійних консультантів з відбору персоналу
на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів державного унітарного підприємства
та господарського товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та інших джерел, не заборонених законодавством.»;
2) у пункті 4 Порядку проведення конкурсного відбору
кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради
державного унітарного підприємства та їх призначення, а
також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом
управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого зазначеною постановою:
друге речення після слів «з правом дорадчого голосу» доповнити словами «, та визначити джерела залучення таких
консультантів»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг професійних консультантів з відбору персоналу здійснюється за рахунок коштів підприємства та товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі, він рекомендує суб’єктам господарювання здійснити оплату таких послуг.».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 4 липня 2017 р. № 472

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. № 678
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 2014 р. № 678 «Про деякі питання управління корпоративними правами держави» (Офіційний вісник
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України, 2014 р., № 97, ст. 2803; 2015 р., № 54, ст. 1741, № 62,
ст. 2034, № 98, ст. 3365) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 472

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678
1. У постанові:
1) у пункті 1 слова «і погодження» виключити;
2) у пункті 12 «та погодження» виключити.
2. У Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві та пункті 1 Порядку слова «і погодження» виключити;
2) абзац другий пункту 3, пункти 4 і 5 виключити;
3) у пункті 6:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає такі документи та
інформацію:
завдання на голосування;

пояснювальну записку з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів
акціонерів та відповідні рішення;
інформацію про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал;
відомості щодо господарського товариства;
інформацію про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) – у
разі внесення до порядку денного загальних зборів питання
про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної
комісій.»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підлягає погодженню із заінтересованими органами в установленому порядку.»;
4) пункт 7 виключити.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 23 червня 2017 р. № 523

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68,

ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383, № 52, ст. 1669, № 59, ст. 1945,
№ 62, ст. 2034, № 91, ст. 3087; 2016 р., № 5, ст. 274, № 94,
ст. 3080) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2017 р. № 523

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
1. У постанові:
1) пункт 11 після слів «Національна суспільна телерадіокомпанія України» доповнити словами і цифрами «, голови
виконавчого органу банку, більш як 75 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить державі, якщо в такому банку сформовано наглядову раду, яка відповідає вимогам, визначеним у Законі України «Про управління об’єктами
державної власності», та утворено комітет з призначень»;

2) в абзаці першому пункту 12 слова і цифри «, банку,
у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад
75 відсотків» виключити.
2. В абзаці першому пункту 1 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри «, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків» виключити.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 8 грудня 2016 року № 2204

Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій акціонерного
товариства за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» та Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012
року за № 940/21252 (із змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірний договір купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у редакції, що
додається.
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2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду
державного майна України від 22 червня 2012 року № 3020
«Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу
пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом».

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду І. БІЛОУС
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
08 грудня 2016 року № 2204

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № __________
купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
місто Київ, Україна, ____________________________________
Фонд державного майна України, ідентифікаційний код
00032945, місцезнаходження: ______________________
(далі – Продавець), в особі Голови Фонду державного майна України ______, який діє на підставі Закону України
«Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011
року № 4107-VI та наказу Фонду державного майна України
від __________ № _______, з однієї сторони, та _________
(далі – Покупець), ________ (реквізити Покупця), з іншої
сторони (в подальшому разом іменуються Сторони), уклали
цей договір купівлі-продажу (далі – Договір) про таке.
Продавець за підсумками конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ____________ (далі – Товариство) (протокол засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій
від __________ № _______, затверджений Фондом державного майна України _______, та наказ Фонду державного
майна України від __________ № _______) зобов’язується
передати у власність Покупцю пакет акцій Товариства, розташованого за адресою: ____________, ідентифікаційний
код Товариства ___________, а Покупець зобов’язується
сплатити за зазначений пакет акцій ціну пакета акцій, прийняти цей пакет акцій і виконати обов’язки, передбачені
Договором.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Предметом Договору є пакет акцій ______________
у кількості (______) штук простих іменних акцій, випущених у ________ формі, що становить _____ % статутного
капіталу Товариства, номінальною вартістю однієї акції
_______ гривень та номінальною вартістю пакета акцій
_________ (______) гривень (згідно з планом розміщення
акцій Товариства, затвердженим ______ від __________
№ _______ (далі – Пакет акцій).
ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ1
______
2. Покупець зобов’язаний розрахуватися за Пакет акцій
Товариства протягом 30 календарних днів від дати нотаріального посвідчення Договору в сумі ________ (________)
гривень (далі – Ціна продажу).
3. Розрахунки за Пакет акцій здійснюються так:
конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в конкурсі в сумі ________ (________) гривень, що становить
______ відсотків початкової ціни Пакета акцій Товариства
та перерахована відповідно до платіжного доручення
від ___________ № ___ з рахунка Покупця № _______,
МФО ____ (за наявності), код за ЄДРПОУ ____ (за наявності) на рахунок Продавця № _____, Державна казначейська служба України, місто Київ, МФО _______, код за
ЄДРПОУ _________, зараховується Покупцеві в рахунок
оплати Ціни продажу Пакета акцій (крім випадків надання
Покупцем банківської гарантії);
_______________

1 Покупці – нерезиденти України набувають у власність державне майно в процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або
у вільно конвертованій валюті, якщо зазначене передбачено умовами
продажу, на загальних підставах з поданням відомостей про джерела надходження коштів. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті кошти перераховуються за офіційним курсом гривні до
такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.
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кошти Покупця в сумі ________ (________) гривень
перераховуються протягом 30 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору з рахунка Покупця
№ ______, МФО ______ (за наявності), код за ЄДРПОУ
________ (за наявності) на рахунок Продавця № ______,
Державна казначейська служба України, місто Київ, МФО
______, код за ЄДРПОУ _________. Одержувач коштів:
Фонд державного майна України, призначення платежу:
оплата за пакет акцій.
НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
4. Право власності на Пакет акцій Товариства переходить
до Покупця з моменту зарахування Пакета акцій на рахунок
у цінних паперах Покупця в депозитарній установі після повної сплати Ціни продажу Пакета акцій.
5. Права Покупця на участь в управлінні Товариством,
одержання доходу тощо реалізуються від дати зарахування
Пакета акцій на рахунок у цінних паперах Покупця в депозитарній установі.
ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ
6. Передача Пакета акцій Продавцем Покупцю здійснюється протягом трьох робочих днів після повної сплати
Покупцем Ціни продажу Пакета акцій на рахунок Продавця,
а у випадках, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, – протягом трьох робочих днів після повної сплати Покупцем Ціни продажу
Пакета акцій, одержання дозволу Антимонопольного комітету України (Адміністративної колегії Антимонопольного
комітету України) та надання його належним чином засвідченої копії Продавцю шляхом підписання акта прийманняпередавання Пакета акцій Товариства (далі – Акт прийманняпередавання), який підписується Сторонами Договору, та
проведення облікових операцій на рахунках в цінних паперах
Продавця та Покупця в депозитарних установах відповідно
до законодавства про депозитарну систему в Україні.
Сторони самостійно сплачують послуги своїх депозитарних установ за цим Договором.
Сторони рівною мірою відповідають за оформлення переходу права власності на Пакет акцій: кожна – в частині тих дій, які вона має вчинити з цією метою згідно з цим
Договором.
ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки,
покладені на неї Договором, не перешкоджати іншій Стороні
у виконанні її обов’язків та має право вимагати від іншої
Сторони виконання належним чином її обов’язків.
8. Сторона, яка порушила обов’язки, передбачені
Договором, повинна усунути ці порушення.
9. Продавець зобов’язаний підписати Акт прийманняпередавання та забезпечити проведення облікової операції
(списання/переказ) щодо Пакета акцій на рахунку в цінних
паперах № ________ Держави Україна (керуючий рахунком – Фонд державного майна України) в депозитарній установі ______ у строк, вказаний у пункті 6 цього Договору.
Покупець зобов’язаний у встановлений у пункті 2
Договору строк повністю сплатити Ціну продажу Пакета
акцій, прийняти за Актом приймання-передавання Пакет
акцій та забезпечити проведення облікової операції (зара-

хування) щодо Пакета акцій на рахунку у цінних паперах
№ ______ в депозитарній установі (рахунок депозитарної
установи в депозитарії ____) у строк, вказаний у пункті 6
цього Договору.
10. Покупець зобов’язаний забезпечити виконання визначених нижче зобов’язань щодо основних напрямків розвитку і функціонування Товариства, встановлених підпунктами 10.1 – 10.5 пункту 10 цього Договору, а також Бізнесплану післяприватизаційного розвитку Товариства (далі –
Бізнес-план), який є невід’ємною частиною Договору2:
10.1. В економічній діяльності Товариства:
10.1.1 збереження основних видів діяльності Товариства,
які є на дату проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі;
10.1.2
погашення
простроченої
заборгованості
Товариства (у разі наявності): перед бюджетом за податками, зборами у сумі ________ протягом ______ від дати
проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі; заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі
_________ протягом _____ від дати проведення Продавцем
облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій
на своєму рахунку в депозитарній установі;
10.1.3 погашення простроченої заборгованості Товариства
за кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів
України, в сумі ______ протягом ___ від дати проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо
Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі (у
разі наявності);
10.1.4 недопущення утворення нової простроченої заборгованості Товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів та
обов’язкових платежів;
10.1.5 недопущення виникнення податкового боргу3;
10.1.6 виконання мобілізаційних завдань, визначених для
Товариства;
10.1.7 виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
10.1.8 дотримання вимог законодавства щодо охорони
державної таємниці;
10.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства:
10.2.1 освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
10.2.2 здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;
10.2.3 вдосконалення виробництва, організації праці та
управління;
10.2.4 економію матеріалів, палива та електроенергії;
10.2.5 проведення науково-дослідних та конструкторських робіт;
_______________

2 Умови, визначені пунктом 10 цього Договору, встановлюються відповідно до умов конкурсу і можуть бути змінені (скорочені або доповнені) з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності товариства,
Пакет акцій якого пропонується до продажу, а також соціальної захищеності трудового колективу товариства, Пакет акцій якого приватизується.
У разі продажу контрольного пакета акцій товариства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, до зобов’язань Покупця
можуть включатися зобов’язання щодо забезпечення певних показників
ефективного функціонування товариства в післяприватизаційний період.
Положення та вимоги щодо Бізнес-плану післяприватизаційного розвитку товариства включаються до умов Договору у випадках, якщо наявність
Бізнесу-плану передбачена умовами конкурсу та чинним законодавством.
3 У разі укладення договорів під інвестиційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопущення виникнення податкового
боргу до виконання зобов’язань у визначені Договором строки. Умови
щодо недопущення виникнення податкового боргу обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання у випадках наявності у Покупця чи тримання ним в результаті приватизації
вирішального впливу на управління чи діяльності юридичної особи.
4 Крім того, до цього пункту можуть бути включені обов’язки Покупця,
визначені фіксованими умовами конкурсу, які випливають з висновків
обов’язкового екологічного аудиту щодо сплати заборгованості з екологічних зборів і платежів та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу внаслідок господарської діяльності підприємства до
проведення його приватизації, виконання заходів щодо усунення виявлених невідповідностей екологічних характеристик об’єкта вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів.

10.2.6 внесення інвестицій (розмір та строки), передбачених Бізнес-планом, на розвиток Товариства.
10.3. У соціальній діяльності Товариства:
10.3.1 погашення простроченої заборгованості Товариства
перед працівниками із заробітної плати та соціальних виплат
у сумі _______ протягом 1 (одного) місяця від дати проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі;
10.3.2 недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та
інших виплат, передбачених колективним договором;
10.3.3 поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням
інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників Товариства залежно від результатів його господарської
діяльності відповідно до умов колективного договору;
10.3.4 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 законодавством передбачено звільнення
на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести
місяців від дати проведення Продавцем облікової операції
(списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку
в депозитарній установі;
10.3.5 виконання в повному обсязі чинного колективного
договору протягом строку його дії, після завершення якого
укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством
порядку;
10.3.6 належне утримання об’єктів соціально-побутового
призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з
дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об’єктів;
10.3.7 підготовка, навчання і підвищення кваліфікації
працівників Товариства за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку;
10.3.8 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;
10.3.9 погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціальнокультурних закладів, передачі житлового фонду та об’єктів
соціальної інфраструктури, які є власністю товариства,
у власність відповідних територіальних громад;
10.3.10 завершення будівництва житлових будинків (у разі наявності такого будівництва) та введення їх у експлуатацію з оформленням всіх необхідних документів у строк
до _______;
10.3.11 передача об’єктів соціальної інфраструктури,
житлового фонду, в тому числі гуртожитків, як об’єктів державної власності у комунальну власність відповідних територіальних громад (у разі наявності);
10.3.12 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 соціальноекономічних гарантій, передбачених законодавством.
10.4. У природоохоронній діяльності Товариства4:
10.4.1 дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
10.4.2 виконання заходів щодо охорони навколишнього
середовища.
10.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження
майном Товариства:
10.5.1 належне утримання і зберігання державного майна,
яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі Товариства;
10.5.2 сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження (у разі
наявності такого);
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10.5.3 з дати проведення Продавцем облікової операції
(списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в
депозитарній установі до повного виконання умов Договору
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;
10.5.4 недопущення з дати проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі до повного виконання
умов Договору вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна Товариства,
якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 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 статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
10.5.5 спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у ____ році не менш як ___
відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів,
нарахованих на придбаний у процесі приватизації Пакет акцій Товариства, яким володіла до його продажу держава в
особі Фонду державного майна.
11. Забезпечення виконання зобов’язань Покупця, що визначені пунктом 10 цього Договору, здійснюється Покупцем
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
шляхом внесення пропозицій щодо включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів та/або засідань наглядової ради Товариства, участі Покупця у загальних зборах та/або засіданнях наглядової ради Товариства
та голосування за рішення, необхідні для виконання таких
зобов’язань (це положення Договору застосовується при
укладанні договору купівлі-продажу пакета акцій розміром
менше ніж 50 % статутного капіталу).
12. Покупець зобов’язується отримати (у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції) дозвіл Антимонопольного комітету України
чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету
України на придбання Пакета акцій та у строк, що не перевищує десяти днів з моменту його отримання, надати належним чином засвідчену копію цього дозволу Продавцю (умова
включається до договору у разі відсутності у Покупця рішення Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України про надання дозволу
на придбання Пакета акцій на дату укладання Договору).
13. Покупець зобов’язується надавати Продавцю на його
запити та у визначені ним строки, які не можуть бути меншими ніж 10 календарних днів, необхідні матеріали, відомості,
документи щодо виконання Покупцем умов Договору.
14. Покупець у разі зміни свого місцезнаходження та банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця
протягом п’яти робочих днів.
15. За наявності у Товариства об’єктів, що містять державну таємницю, Покупець повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.
16. Строк виконання зобов’язань Покупця, передбачених пунктом 10 цього Договору, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення Продавцем облікової операції (списання/переказ) щодо
Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі, зазначеному в пункті 9 Договору.
17. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Пакет акцій відповідно до пунктів 6, 9 Договору.
_______________

5 Відповідальність Покупця застосовується відповідно до визначених
Договором обов’язків.
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ГАРАНТІЇ СТОРІН
18. Продавець гарантує, що на дату укладання Договору
Товариство не входить до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що Пакет акцій не є проданим,
переданим, заставленим, під арештом не перебуває.
19. Після підписання цього Договору та до моменту проведення облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета
акцій на своєму рахунку в депозитарній установі, зазначеному в пункті 9 Договору, Продавець не має права продавати, відчужувати або іншим чином передавати Пакет акцій
(або будь-яку його частину) будь-якій третій стороні, або
встановлювати чи дозволяти встановлення будь-яких обтяжень чи прав третіх осіб щодо будь-яких акцій, які входять
до Пакета акцій, та повинен не допускати навмисного зменшення вартості Пакета акцій.
20. З дати підписання цього Договору та до моменту проведення облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета
акцій на своєму рахунку в депозитарній установі, зазначеному у пункті 9 Договору, Продавець повинен забезпечити збереження Товариством свого майна та продовження ведення
Товариством своєї комерційної діяльності звичайним шляхом, що узгоджується з попередньою практикою.
21. Покупець надає Продавцю такі гарантії:
21.1. Покупець є компанією, яка на законних підставах
організована, створена, зареєстрована та діє за законодавством ______ і має всі необхідні повноваження і дозволи на
здійснення своєї господарської діяльності.
21.2. Покупець має всі права та повноваження для підписання та виконання цього Договору. Цей Договір було належним чином схвалено та підписано Покупцем, Договір є
обов’язковим зобов’язанням Покупця і підлягає примусовому виконанню.
ПРАВА ПОКУПЦЯ
22. Покупець має право після повної сплати Ціни продажу Пакета акцій вимагати від Продавця передати Пакет акцій відповідно до пунктів 6, 9 цього Договору.
23. Покупець має право вимагати від Продавця виконання обов’язків, визначених Договором.
ПРАВА ПРОДАВЦЯ
24. Продавець має право вимагати від Покупця повної
сплати Ціни продажу Пакета акцій та прийняття Покупцем
Пакета акцій відповідно до пунктів 6, 9 цього Договору.
25. Продавець має право перевіряти дотримання
Покупцем умов Договору протягом періоду, передбаченого законодавством України, як шляхом запитів до Покупця
щодо виконання умов Договору, так і шляхом перевірок безпосередньо у Товаристві.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ5
26. У разі несплати коштів згідно з Договором протягом
30 днів з дня нотаріального посвідчення Договору відповідно до умов пунктів 2, 3 цього Договору Покупець сплачує на користь Продавця неустойку в розмірі 20 відсотків
Ціни продажу Пакета акцій. У разі несплати коштів згідно з
Договором разом з неустойкою протягом наступних 30 днів
Договір підлягає розірванню.
27. При повному або частковому невиконанні умов
Договору встановлюється така відповідальність Покупця:
27.1 у разі незабезпечення Покупцем своєчасного та у повному обсязі виконання зобов’язань щодо внесення інвестицій, визначених пунктом 10 Договору та Бізнес-планом, та у
разі порушення строків внесення інвестицій у встановленому
обсязі Покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день прострочення;
27.2 у разі невиконання або неналежного виконання
Покупцем умов Договору у зв’язку з визнанням Товариства
банкрутом Покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків
суми не виконаних ним зобов’язань, але не менш як 10 відсотків Ціни продажу Пакета акцій. При цьому достатнім
підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов Договору є прийняття господарським судом
постанови про визнання банкрутом Товариства. Порушення
провадження у справі про банкрутство Товариства (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали

про проведення санації) не звільняє Покупця від відповідальності за невиконання умов цього Договору;
27.3 у разі недотримання Покупцем зобов’язань, визначених підпунктом 10.1.1 пункту 10 Договору, Покупець сплачує
штраф у розмірі 10 відсотків Ціни продажу Пакета акцій;
27.4 за недопущення працівників державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на керівника Товариства
накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.
Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в
установленому порядку та перераховуються до Державного
бюджету України.
28. Покупець несе у межах придбаних за цим Договором
корпоративних прав відповідальність за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності Товариства, від дати проведення Продавцем
облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій
на своєму рахунку в депозитарній установі, зазначеному в
пункті 9 Договору.
29. У разі неналежного виконання обов’язків, визначених
Договором, Покупець несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
30. У разі невиконання Покупцем умов Договору щодо
виникнення податкового боргу Покупець сплачує штраф у
розмірі 10 відсотків від суми податкового боргу6.
31. У разі невиконання Покупцем зобов’язань за
Договором Продавець має право у судовому порядку порушити питання про його розірвання та повернення Пакета акцій в державну власність.
32. Порушення зобов’язань Покупця, визначені пунктами 34, 35 Договору, є підставою для розірвання Продавцем
Договору7.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ
33. У разі неналежного виконання обов’язків, визначених
Договором, Продавець несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України, у тому числі Продавець несе відповідальність за збереження Пакета акцій від дати нотаріального
посвідчення Договору до моменту проведення облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в
депозитарній установі, зазначеному в пункті 9 Договору.
ВИКЛЮЧНІ УМОВИ7
34. Виключними умовами, які є підставою для розірвання
цього Договору, є:
34.1 несплата Покупцем коштів за Пакет акцій протягом
60 днів з дати нотаріального посвідчення Договору;
34.2 невиконання або неналежне виконання умов продажу Пакета акцій і зобов’язань Покупця щодо основних напрямків розвитку і функціонування Товариства, визначених
пунктом 10 Договору;
34.3 невиконання умов Договору у зв’язку з банкрутством Товариства.
35. Критичними значеннями неналежного виконання
зобов’язань Покупця, зазначених у пункті 34 цього Договору,
у разі досягнення яких Договір підлягає розірванню, є:
35.1 несплата (сплата не в повному обсязі) коштів за
Пакет акцій у визначений у пункті 34.1 Договору строк;
35.2 порушення строків (термінів) виконання зобов’язань,
визначених у пункті 10 Договору та Бізнес-плані, більше ніж
на 3 (три) місяці або часткове виконання (менше ніж 70 відсотків) в зазначений Договором строк (термін) зазначених
зобов’язань, визначених у грошових коштах або відповідних
одиницях виміру, передбачених Договором.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
36. Відчуження Покупцем Пакета акцій та передача його
в заставу до повного виконання зобов’язань за Договором
здійснюється виключно за згодою Продавця, яка надається
відповідно до порядку, встановленого Фондом державного
майна України та законодавством України, а саме єдиним
_______________

6 Умови, визначені п. 10.1.5 та п. 29 Договору, встановлюються у разі
наявності інвестиційних зобов’язань у Покупця та отримання ним в результаті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність
товариства.
7 Для об’єктів групи Г.

пакетом із збереженням для нового власника зобов’язань
Покупця за Договором, які не виконані на момент відчуження. Забороняється подальше відчуження окремих частин
Пакета акцій до повного виконання зобов’язань за Договором.
Новий власник у двотижневий строк від дня переходу до нього права власності на цей пакет акцій подає до Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують
перехід до нього права власності та зобов’язань, визначених
Договором. Фонд державного майна України зобов’язаний
вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених Договором, і застосувати до нього в разі їх невиконання
санкції згідно із законодавством України.
37. Покупець з моменту проведення облікової операції
(списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в
депозитарній установі, зазначеному у пункті 9 Договору, не
матиме претензій до Продавця стосовно майна Товариства.
38. Обов’язки Покупця, визначені пунктом 10 Договору,
виникають з моменту проведення облікової операції (списання/переказ) щодо Пакета акцій на своєму рахунку в депозитарній установі, зазначеному в пункті 9 Договору.
39. Взаємовідносини, що виникають між Покупцем та
Товариством щодо виконання обов’язків за Договором, можуть регулюватися окремими договорами, які укладаються
між ними. Умови таких договорів не повинні суперечити
умовам Договору та чинному законодавству України.
ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
40. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін у порядку, затвердженому Продавцем та передбаченому чинним законодавством
України.
41. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі з обов’язковим їх нотаріальним посвідченням.
42. Сторони домовились, що одностороння відмова від
виконання Договору не допускається. Договір може бути
розірваний за згодою Сторін або на вимогу іншої Сторони
за рішенням відповідного суду з підстав, передбачених
пунктами 34, 42, 43 та передбачених в розділі «ГАРАНТІЇ
СТОРІН» Договору, з поверненням Пакета акцій Продавцю
після набрання чинності рішенням суду.
43. У разі прийняття Антимонопольним комітетом
України (Адміністративною колегією Антимонопольного
комітету України) рішення про заборону концентрації
Покупцю Договір розривається на вимогу державного органу приватизації за згодою Сторін або за рішенням суду.
44. У разі встановлення упродовж строку виконання умов
Договору факту приналежності Покупця до таких, що не можуть бути покупцем об’єктів приватизації відповідно до законодавства України, це буде підставою для розірвання цього Договору та повернення Пакета акцій до державної власності в судовому порядку. У разі встановлення такого факту
Покупець має право упродовж місяця з дати отримання повідомлення Фонду державного майна України щодо визнання його таким, що не може бути покупцем об’єктів приватизації відповідно до законодавства України, вжити заходів
з відновлення свого статусу як покупця або здійснити відчуження Пакета акцій на користь нового власника, який може
бути покупцем об’єкта приватизації відповідно до законодавства України, у порядку, встановленому законодавством
України. У такому випадку Договір не розривається.
45. Якщо будь-які умови Договору стають недійсними через будь-які обставини, це не впливає на чинність та силу
інших умов Договору.
ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
46. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за умови, що їх настання було підтверджено у визначеному цим Договором порядку. Сторона, яка не може виконати
умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили), повинна повідомити про це
іншу сторону протягом 14 календарних днів після того, як їй
стало відомо про настання цих обставин. Сторона повідомляє
іншу Сторону про закінчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) протягом 2 календарних днів.
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47. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, та які прямо передбачені Законом
України «Про торгово-промислову палату України». Факти
настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили) мають бути підтверджені відповідно до законодавства
України Торгово-промисловою палатою України або відповідною регіональною торгово-промисловою палатою.
У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили) перебіг терміну виконання зобов’язань
Сторін зупиняється. Поновлення терміну перебігу виконання зобов’язань відбувається з моменту отримання
повідомлення від іншої Сторони про припинення форсмажорних обставин (обставин непереборної сили), в такому разі строк виконання зобов’язань подовжується на
строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили).
48. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору,
у разі якщо таке невиконання чи неналежне виконання прямо
чи опосередковано зумовлено порушенням іншою Стороною
своїх гарантій, передбачених розділом «ГАРАНТІЇ СТОРІН»
цього Договору.
РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
49. Цей Договір регулюється законами України. Усі спори, що виникають при виконанні зобов’язань за Договором,
крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин
та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
50. Усі витрати, пов’язані з укладанням Договору та його
нотаріальним посвідченням, покладаються на Покупця.
51. Договір складено українською (та англійською) мовою у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігаються у Продавця, один у
Покупця та один в органі нотаріату, який посвідчив Договір.
У випадку розбіжностей між українським та англійським
текстами Договору перевага надається українському тексту.
52. Договір набуває чинності від дати його нотаріального
посвідчення.
53. Договір діє до виконання у повному обсязі Покупцем
зобов’язань, передбачених пунктом 10 цього Договору, що
підтверджено Продавцем у встановленому законодавством
порядку, якщо Договір не буде раніше виконаний або припинений згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.
54. Умови цього Договору є конфіденційною інформацією. Жодна із сторін не має права розголошувати конфіденційну інформацію без згоди на таке розголошення від іншої
сторони, крім випадків, коли розголошення конфіденційної
інформації є обов’язковим для сторін відповідно до законодавства України, що застосовується до такої сторони.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ
___________________

ПОКУПЕЦЬ
___________________

(підпис)

(підпис)

М. П.

М. П. (за наявності)

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 21 березня 2017 року № 440, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2017 р. за № 507/30375

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
Відповідно до Закону України від 16 лютого 2016 року
№ 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення процесу приватизації» та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного
майна НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рі-

шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження
Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р), що додаються.
2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

Голова Фонду І. БІЛОУС

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
від 21 березня 2017 року № 179, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2017 р. за № 507/30375

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» та Закону України від 16 лютого 2016
року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»
_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 37 від 12.05.2017,
ст. 1174. – Прим. ред.
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного коміте-

ту України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження

Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р), що додаються.
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Голова Комісії Т. ХРОМАЄВ

Протокол засідання Комісії
від 21 березня 2017 р. № 22

РОЗПОРЯДЖЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
від 21 березня 2017 року № 3-рп, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2017 р. за № 507/30375

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на
фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону
України «Про Антимонопольний комітет України», Закону
України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
процесу приватизації» та з метою приведення нормативноправового акта у відповідність до законодавства України
Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку та Антимонопольного комітету України
від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня
2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р), що додаються.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2017 р. за № 507/30375

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
21 березня 2017 року № 440,
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
21 березня 2017 року № 179,
розпорядження Антимонопольного комітету України
21 березня 2017 року № 3-рп

Голова Комітету Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

ЗМІНИ
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
1. Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I після слів «за методом зниження ціни» доповнити словами «, яка може знижуватися».
2. Абзац другий пункту 5.7 розділу V викласти в такій редакції:
«Підставами для припинення аукціону можуть бути:
відсутність попиту на об’єкт продажу протягом тривалого часу;
закінчення строку дії акта оцінки пакета акцій;
закінчення терміну розміщення акцій відповідно до плану розміщення акцій акціонерного товариства.».
3. У розділі VI:
1) абзац четвертий пункту 6.1 після слів «фізичні особи»
доповнити словами та цифрою «з урахуванням обмежень,
встановлених статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна»;
2) пункт 6.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Потенційні покупці – юридичні особи до замовлення на придбання акцій додають інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового
звіту)»;
3) пункт 6.7 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Покупець подає інформацію щодо пов’язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового
кодексу України, та про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих
документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про

приватизацію державного майна», покладаються на покупця.»;
4) пункт 6.11 викласти в такій редакції:
«6.11. Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на
зниження ціни розмір гарантійного внеску становить п’ять
відсотків від початкової ціни об’єкта (пакета акцій, лота),
який покупець бажає придбати.».
4. У розділі VII:
1) у пункті 7.5:
в абзацах п’ятому, шостому цифри «10» замінити цифрою «5»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«За рішенням продавця кількість кроків торгів на аукціоні на зниження ціни може бути обмежена.»;
2) у пункті 7.9:
після абзацу третього доповнити двома новими абзацами
четвертим, п’ятим такого змісту:
«У разі обмеження продавцем кількості кроків торгів
зниження ціни ліцитатором проводиться з урахуванням таких обмежень.
Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не
нижче початкової ціни.».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – десятим.
5. У пункті 8.1 розділу VIII слова «у день торгів», «на організаторі аукціону» виключити.
6. У пункті 9.3 розділу IX:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«9.3. Після одержання оформленого контракту, підтвердження надходження коштів на рахунок, визначений продавцем, та на підставі отриманих документів, зазначених в
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пунктах 6.5 – 6.7 розділу VI, пункті 8.3 розділу VIII, пункті
9.2 цього розділу, продавець у тижневий строк видає наказ
про затвердження результатів продажу на фондових біржах
пакета акцій АТ, у якому, зокрема, затверджується факт продажу та надається завдання державному органу приватизації,
який виступає керуючим рахунком, на якому обліковуються
зазначені акції, ініціювати виконання облікової операції щодо
зміни власника акцій за результатами продажу.»;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
«Не пізніше трьох робочих днів після отримання наказу
про продаж державний орган приватизації, який є керуючим
рахунком, готує розпорядження про виконання депозитарних
операцій за формою, установленою депозитарною установою,
в якій відкрито рахунок органу приватизації, та разом із належним чином засвідченою копією наказу про продаж надає
(надсилає) його депозитарній установі, покупцю та особам, які
в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях (зазначені документи надаються покупцю та контрагентам у вигляді копій).».
7. Пункт 11.2 розділу XI викласти в такій редакції:
«11.2. Фондова біржа протягом двох робочих днів із дня
проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців,
кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об’єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу
придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу
товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують

25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного об’єкта приватизації, у якого вартість (сукупна
вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні з урахуванням відносин контролю перевищує
суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком
України, що діяв в останній день фінансового року.».
8. У додатках до Положення:
1) додаток 1 після слів «Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: серія ___ № _______ від «___»
_________ р.» доповнити словами «(у разі наявності) та/
або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами № ______ від «__»
______ р.»;
2) додатки 2 – 4 викласти в новій редакції, що додаються;
3) додаток 10 виключити.

Директор Департаменту
приватизації В. Герц
Заступник директора Департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових
бірж І. Барамія
Директор Департаменту
конкурентної політики С. Лахно

Відомості про власника цінних паперів
(юридична особа)
Код за ЄДРПОУ
Найменування
Організаційно-правова форма
Місцезнаходження:
поштовий індекс
область
район
назва населеного пункту
вулиця, будинок
корпус
квартира
Розпорядник рахунка:
прізвище
ім’я
по батькові
Дані про рахунок у депозитарній установі:
депозитарний код рахунку в цінних паперах
дата відкриття рахунка

Додаток 2
до Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств
(пункт 6.7)

Дані про депозитарну установу:
код за ЄДРПОУ
найменування
місцезнаходження
Ліцензія (№ та серія (у разі наявності) або
дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності
Найменування депозитарної установи / депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито
рахунок в ЦП
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в
Центральному депозитарії / міждепозитарний облік депозитарію
Уповноважений представник
юридичної особи
_____________________
(підпис, П. І. Б.)

Уповноважена особа
(у разі наявності)

М. П.

(за наявності)

_____________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

(за наявності)

Додаток 3
до Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств
(пункт 6.7)

Відомості про власника цінних паперів
(фізична особа)
Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
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Документ, що посвідчує особу:
вид
серія
номер
Адреса:

поштовий індекс
область
район
назва населеного пункту
вулиця, будинок
корпус
квартира
Розпорядник рахунка:
прізвище
ім’я
по батькові
реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
Дані про рахунок у депозитарній установі:
депозитарний код рахунка в цінних паперах
дата відкриття рахунка
Дані про депозитарну установу:
код за ЄДРПОУ
найменування
місцезнаходження

Ліцензія (№ та серія (у разі наявності) або
дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності
Найменування депозитарної установи / депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито
рахунок в ЦП
Депозитарний код рахунка в цінних паперах депозитарної установи контрагента в
Центральному депозитарії / міждепозитарний облік депозитарію
Фізична особа

_____________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

(за наявності)

Уповноважена особа

_____________________

(у разі наявності)

(підпис, П. І. Б.)

М. П.

(за наявності)
___________

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – серія та номер паспорта.

Додаток 4
до Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств
(пункт 6.8)

ПЕРЕЛІК
прийнятих замовлень на придбання акцій на аукціонах,
які відбудуться ___ ________ 20_ р. на __________ біржі
№
з/п

Покупець

Найменування акціонерного товариства

Кількість лотів, шт.

Загальна кількість замовлених акцій, шт.

Загальна початкова ціна
замовлених акцій, грн

Перелік покупців, яким відмовлено у прийнятті замовлень на придбання акцій на аукціонах (у разі наявності): ________
Продавець
Керівник біржі
_________________
_______________
(підпис)

(підпис)

Реєстраційний № _________
Дата ___/____/____
М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 04 квітня 2017 року № 523, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 р. за № 540/30408

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 27 лютого 2004 року № 376
З метою приведення нормативно-правових актів Фонду
державного майна України у відповідність із Методикою
оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного
майна України від 27 лютого 2004 року № 376 «Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення
державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004
року за № 337/8936, слово «цілісного» замінити словами
«єдиного (цілісного)».
2. Унести зміни до Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у

_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 38 від 16.05.2017,
ст. 1226. – Прим. ред.

ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 лютого 2004 року № 376, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 337/8936, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

Голова Фонду І. БІЛОУС
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ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2017 р. за № 540/30408

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
27 лютого 2004 року № 376
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 04 квітня 2017 року № 523)

ПОРЯДОК
визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря
у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду
1. Цей Порядок установлює процедуру визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового
комплексу, переданого в оренду, під час проведення його незалежної оцінки з метою приватизації у відповідності до вимог пункту 86 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року
№ 1891 (із змінами) (далі – Методика оцінки майна).
2. Проведенню незалежної оцінки єдиного (цілісного)
майнового комплексу, переданого в оренду, передує підготовчий етап відповідно до пункту 8 Методики оцінки майна.
На підготовчому етапі у випадках визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у
ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється аудиторська перевірка відповідно до вимог пункту 17 Методики оцінки майна.
Аудиторською перевіркою мають бути перевірені і підтверджені джерела придбання орендарем за час оренди необоротних активів, що належать державі; розмір накопиченої
амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи та
не використаної на дату оцінки, обсяг державного цільового
фінансування та державних цільових надходжень, обсяг витрат орендаря на завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва, на невід’ємні поліпшення орендованого майна (для орендарів державного майна).
3. Незалежна оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, проводиться на підставі таких вихідних даних: матеріали інвентаризації на дату оцінки; розподільчий баланс, складений за результатами такої інвентаризації, з аудиторським висновком до нього, договір оренди
з додатками до нього, відомості про введення в експлуатацію
невід’ємних поліпшень орендованих необоротних активів
із зазначенням витрат орендаря, пов’язаних з такими поліпшеннями, довідки про рух коштів амортизації на орендовані
необоротні активи за період оренди, рух коштів від реалізації орендованих необоротних активів за період оренди, про
кошти державного цільового фінансування та державних
цільових надходжень за період оренди, довідка про оборотні
засоби (запаси), взяті в оренду і не викуплені орендарем на
дату оцінки (у разі їх наявності), затверджений органом приватизації перелік майна, вартість якого вилучається з вартості

єдиного (цілісного) майнового комплексу, а також інших вихідних даних, необхідних для проведення такої оцінки, передбачених нормативно-правовими актами з оцінки майна.
4. Незалежна оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється на засадах визначення ринкової вартості та з урахуванням вимог пункту 86
Методики оцінки майна.
5. Відсоткове співвідношення державної частки та частки
орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, визначається суб’єктом
оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до пункту 86 Методики оцінки майна та цього Порядку
на підставі результатів оцінки, отриманих з використанням майнового підходу. На підставі результатів зазначеної
оцінки складається розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в
оренду, згідно з додатком до цього Порядку.
6. Незалежна оцінка нерухомого майна, що ввійшло до
складу єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, у разі здійснення орендарем за рахунок власних
коштів невід’ємних поліпшень такого майна, здійснюється
з використанням методичних засад, визначених у пункті 73
Методики оцінки майна. При цьому враховуються умови договору оренди в частині здійснення зазначених поліпшень.
7. Для визначення вартості частки держави та частки орендаря в єдиному (цілісному) майновому комплексі, переданому
в оренду, відсоткове співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості такого комплексу, визначене
згідно з пунктом 5 цього Порядку, застосовується до отриманого суб’єктом оціночної діяльності остаточного результату
ринкової вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу.
8. Вартість державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, за результатами незалежної оцінки відповідно до цього Порядку застосовується з метою викупу або
продажу на конкурентних засадах згідно із законодавством.

Директор Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності Н. Кравцова
Додаток
до Порядку визначення відсоткового співвідношення
державної частки та частки орендаря у ринковій
вартості єдиного (цілісного) майнового
комплексу, переданого в оренду
(пункт 5)

Розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря
у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду
Номер
рядка
1
1
1.1

Показник
2
Необоротні активи, усього
Залишкова вартість нематеріальних активів, усього
у тому числі:
авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)
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Усього,
тис. грн
3

У тому числі
що належать
що належать
державі, тис. грн орендарю, тис. грн
4
5

Продовження додатка

1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4
5

2
права користування природними ресурсами (право користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною
та іншою інформацією про природне середовище тощо)
права на комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки,
фірмові найменування тощо)
права користування майном (право користування земельною
ділянкою, крім права постійного користування земельною
ділянкою, право користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо)
права на об’єкти промислової власності (право на винаходи,
розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин,
породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо)
інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо)
Незавершені капітальні інвестиції, усього
у тому числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних активів
придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Залишкова вартість основних засобів, усього
у тому числі:
земельні ділянки
капітальні витрати на поліпшення земель
будинки та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інструменти, прилади, інвентар
тварини
багаторічні насадження
інші основні засоби
інвестиційна нерухомість
Довгострокові фінансові інвестиції, усього
у тому числі:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Оборотні активи, усього
у тому числі:
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги,
усього
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Залишкова вартість майна, яка вилучається з вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу
Сукупна вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (ряд. 1 +
ряд. 2 + ряд. 3 – ряд. 4)

3

4

5
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Продовження додатка

1
6
6.1
7
8
9
10

10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13
14
15
16
17

2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення, усього
у тому числі:
Залишок коштів державного цільового фінансування та державних
цільових надходжень
Поточні зобов’язання і забезпечення
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
Ринкова (чиста) вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу
(ряд. 5 – ряд. 6 – ряд. 7 – ряд. 8)
Оціночна вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з урахуванням
індексації ((ряд. 10.1 + ряд. 10.2 – ряд. 10.3) х ряд. 10.4) (у разі коли
сума рядків 10.1 та 10.2 менша від показника ряд. 10.3, показники рядка 10 дорівнюють нулю)
Запаси і затрати, які входять у валюту балансу
Фінансові активи
Кредиторська заборгованість
Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в оренду
Накопичена амортизація на орендовані необоротні активи, не використана на дату оцінки
Залишок коштів від реалізації орендованого майна
Заборгованість орендаря за оренду єдиного (цілісного) майнового
комплексу*
Частка держави (графа 4 ряд. 9 + графа 4 ряд. 6.1 + графа 4 ряд. 10 +
графа 4 ряд. 11 + графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 13), тис. грн
Частка держави (графа 4 ряд. 14 / графа 3 ряд. 9 х 100), %
Частка орендаря (графа 3 ряд. 9 – графа 4 ряд. 14), тис. грн
Частка орендаря (графа 5 ряд. 16 / графа 3 ряд. 9 х 100), %

_______________

3

4

5

х

х

х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
100

х
х
х
х

* Враховується у разі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, шляхом викупу орендарем такого комплексу.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 10 травня 2017 року № 716, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 р. за № 661/30529

Про затвердження форми заяви для участі у конкурсі з відбору радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу об’єкта державної власності
Відповідно до пункту 14 Порядку залучення радників у
процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 878, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Заяви про участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу об’єкта державної власності, що додається.
2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяль-

ності Департаменту приватизації забезпечити подання у
встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування*.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду Д. ПАРФЕНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10 травня 2017 року № 716

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу об’єкта державної власності
Заявник _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України _____________
_________________________________________________________________________________________________
_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 48 від 20.06.2017, ст. 1505. – Прим. ред.
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Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта)
_________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Телефон

Телефакс

Елестронна адреса

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу
об’єкта державної власності __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта державної власності)

Керівник
юридичної
особи

Особа, яка має право
вчиняти дії від імені
юридичної особи
(без довіреності)

Уповноважена особа
(за довіреністю чи іншим
документом, що підтверджує її повноваження)

Фізична
особа

________________________

________________________

________________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

Директор Департаменту приватизації
Фонду державного майна України В. Герц

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 19 липня 2017 року № 1143, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за № 1095/30963

Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»
Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», з
метою забезпечення впровадження сучасних технологій
продажу об’єктів державної власності, які за класифікацією
об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, на електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», залучення більш
широкого кола потенційних покупців НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення пілотного проекту з
продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», що додається.
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України

підготувати перелік об’єктів малої приватизації, які підлягають продажу із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro.Продажі».
3. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2017 р. за № 1095/30963

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19 липня 2017 року № 1143

В. о. Голови Фонду Д. ПАРФЕНЕНКО

ПОРЯДОК
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів
_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 71 від 12.09.2017,
ст. 2184. – Прим. ред.

малої приватизації, на електронному аукціоні із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»,
а також залучення більш широкого кола потенційних покупців.
Метою проведення електронних аукціонів є забезпечення
продажу об’єктів малої приватизації у найкоротший строк та
отримання максимальної ціни продажу.
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2. Цей Порядок визначає механізм організації і проведення продажу об’єктів малої приватизації, визначених у переліку, затвердженому Фондом державного майна України
(далі – Фонд), із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».
3. Продаж об’єктів малої приватизації на електронному
аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства
про захист економічної конкуренції.
4. Користувач, який зареєструвався для участі в електронному аукціоні, підтверджує, що ознайомився із цим
Порядком.
5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані учасників, що
створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговельній системі через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення
будь-яких дій для участі в електронному аукціоні згідно з
цим Порядком;
адміністратор – юридична особа, яка забезпечує реалізацію пілотного проекту на підставі договору з Фондом, володіє центральною базою даних електронної торгової системи
(далі – ЕТС) та забезпечує функціонування ЕТС;
веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій
розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт
функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;
винагорода оператора – грошова сума у розмірі одного
відсотка від ціни продажу, що підлягає сплаті переможцем
оператору електронного майданчика додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;
гарантійний внесок – форма забезпечення участі в електронному аукціоні, що встановлюється у розмірі десяти відсотків від початкової ціни аукціону та підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок
замовника, вказаний в інформації про продаж об’єкта;
електронна торгова система (ЕТС) – інформаційнотелекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і
документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону;
електронний аукціон – продаж об’єктів малої приватизації, що полягає у передачі права власності покупцю, який у
ході торгів із використанням електронної торгової системи в
режимі реального часу у мережі Інтернет запропонував найвищу ціну;
електронний документ – документ, в якому інформація
представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до
ЕТС та забезпечує оператору, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного
аукціону;
закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в
ЕТС та подається через оператора в ЕТС у складі заяви про
участь в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція
не може бути нижчою за початкову ціну об’єкта;
замовник – Фонд державного майна України або його регіональне відділення;
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що
ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації
для участі в електронному аукціоні;
інформація про продаж – відомості про об’єкт, що підлягає продажу. Інформаційне повідомлення готується замовником відповідно до вимог законодавства з приватизації;
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користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована оператором на електронному майданчику в ЕТС;
крок аукціону – надбавка не менше десяти відсотків стартової ціни об’єкта (лота), на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення ціни;
лот – об’єкти державної власності, які за класифікацією
об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, що пропонуються до продажу на електронному аукціоні.
Рішення про проведення продажу об’єктів на електронному
аукціоні приймається замовником шляхом видання наказу;
оператор (оператори) електронного майданчика (далі –
оператор) – юридична особа (юридичні особи), зареєстрована в установленому законодавством порядку на території
України, яка обирається Фондом за результатами конкурсного відбору, має право на використання електронного майданчика ЕТС і діє на підставі договорів з адміністратором та
замовником;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дає змогу замовнику, оператору, учаснику здійснювати діяльність в
ЕТС відповідно до цього Порядку;
переможець електронного аукціону – учасник, який на
час завершення відповідного електронного аукціону запропонував найвищу ціну продажу лоту;
повідомлення – інформація, що надсилається в електронному вигляді адміністратором або оператором щодо будьяких процесів ЕТС;
початкова ціна – ціна об’єкта (лота), встановлена замовником на підставі результатів оцінки майна, відповідно до
методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів
України;
реєстраційний внесок – плата за подання заяви на участь
в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян для реєстрації потенційного покупця як
учасника електронного аукціону;
стартова ціна – ціна об’єкта (лота), з якої починається торг
у відповідному раунді і яка є найнижчою із запропонованих
учасниками цінових пропозицій у відповідному раунді;
учасник – фізична або юридична особа, яка є користувачем ЕТС, відповідає вимогам, встановленим законодавством,
подала заяву на участь в електронному аукціоні та необхідні документи, сплатила гарантійний та реєстраційний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі, отримала підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.
Учасниками можуть бути особи, визначені частинами першою та другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна». До участі в електронному аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині
третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»;
ціна продажу – ціна, запропонована переможцем електронного аукціону за відповідний лот.
II. Електронна торгова система
1. ЕТС забезпечує:
безперебійну роботу з проведення електронних аукціонів;
загальнодоступність та рівні права для всіх користувачів;
прийняття заяв про участь в аукціоні / прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронному аукціоні
від учасників на рівних умовах;
надання учасникам інформації про продаж;
приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників та замовників;
конфіденційність інформації, що вноситься учасниками,
до моменту розкриття закритих цінових пропозицій;
формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронного аукціону з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС.
2. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому
розташоване м. Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС – день, місяць, рік.

3. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси,
що надаються операторами.
4. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що
вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з
09:00 до 18:00 за київським часом.
5. Інформація в ЕТС розміщується українською мовою,
крім випадків, коли використання літер і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі
Інтернет, адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.
6. Учасники електронного аукціону отримують доступ до
ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами. Для
участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону – єдиного модуля в
ЕТС.
III. Права та зобов’язання адміністратора,
оператора, замовника та учасника
1. Адміністратор має право перевіряти достовірність інформації, наданої учасниками через електронний майданчик оператора.
Адміністратор забезпечує:
збереження документів, інформації та відомостей, що
створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронного аукціону;
технічну можливість операторам здійснювати діяльність
з організації електронного аукціону відповідно до цього Порядку;
технічну можливість та доступ для замовника, учасників
електронного аукціону до ЕТС, в тому числі до інформації
про проведення електронного аукціону.
2. Оператор має право отримувати від учасників та замовника інформацію, необхідну для організації та проведення
електронного аукціону, в тому числі паперові копії документів.
Оператор зобов’язаний:
своєчасно укласти договір із замовником про продаж
об’єктів малої приватизації;
дотримуватись вимог цього Порядку під час проведення
електронного аукціону;
не розголошувати конфіденційну інформацію учасників
електронного аукціону, в тому числі розмір їх закритих цінових пропозицій, до початку електронного аукціону;
не розголошувати найменування учасників до завершення електронного аукціону;
здійснювати консультаційну підтримку замовника та
учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС,
за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти,
що вказані на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до
18:00;
забезпечити технічну можливість та рівний доступ учасників до інформації про проведення електронного аукціону
в ЕТС, а також доступність сервісу;
поінформувати учасників протягом десяти хвилин з моменту подання, редагування або анулювання ними закритих
цінових пропозицій про закінчення терміну прийняття заяв
на участь в електронному аукціоні / прийняття закритих цінових пропозицій.
3. Замовник має право відмінити електронний аукціон
на будь-якому етапі до дати укладання договору купівліпродажу.
Замовник зобов’язаний вчасно розмістити інформацію
про продаж об’єкта (лота) в ЕТС.
4. Учасники аукціону мають дотримуватись вимог цього
Порядку та розміщувати в ЕТС достовірну й актуальну інформацію про себе.

IV. Підготовка до проведення електронного аукціону
1. Фонд укладає з адміністратором договір про забезпечення реалізації пілотного проекту з проведення продажу
об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro.Продажі». Замовник укладає
з оператором договір про продаж об’єктів малої приватизації.
2. Інформація про проведення продажу об’єктів малої
приватизації на електронному аукціоні готується та опубліковується замовником в офіційних друкованих виданнях замовника, місцевих друкованих виданнях, розміщується на
офіційному веб-сайті замовника відповідно до вимог статті
15 Закону України «Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)» та пункту 1.8 розділу I
Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без
оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012
року за № 753/21066.
3. Інформація про продаж безоплатно розміщується замовником в ЕТС не пізніш як за 20 календарних днів до дати
проведення аукціону.
4. Доступ до інформації, оприлюдненої в ЕТС, є безоплатним та вільним.
5. Для участі в електронному аукціоні потенційний покупець через свій особистий кабінет здійснює подання до
оператора заяви на участь в аукціоні (далі – заява) шляхом
заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява має містити закриту цінову пропозицію та
подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв
на участь / прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідній інформації про продаж.
Заяви подаються за формою згідно з додатком 2 до
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840.
Усі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією учасників в ЕТС та проведенням електронного аукціону, в тому
числі з поданням заяв і закритих цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасник зобов’язаний направити на адресу оператора оригінал заяви у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Якщо на час підписання протоколу аукціону оператор не
отримав від переможця електронного аукціону оригінал заяви та копії документів, що є додатками до заяви, учасник,
який посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх
необхідних документів.
6. Будь-яка закрита цінова пропозиція, належним чином
спрямована через електронний майданчик в ЕТС, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лота.
7. До закінчення терміну прийняття заяв / прийняття закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати їх або внести до них зміни. Уся історія змін, внесених в
цей період, зберігається в ЕТС.
Анулювання заяви та закритої цінової пропозиції може
бути здійснено виключно відповідним учасником в його
особистому кабінеті. Після анулювання заяви та закритої цінової пропозиції вся інформація про них видаляється з ЕТС,
а гарантійний внесок повертається такому учаснику.
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8. Потенційний учасник електронного аукціону зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію
до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових
пропозицій. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на відповідний рахунок замовника.
9. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону для всіх користувачів, крім інформації про номери учасників та їх кількість.
Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх
осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту
цінову пропозицію.
10. ЕТС автоматично формує та надсилає учаснику повідомлення про отримання його заяви із зазначенням дати
та часу. Учасник за допомогою інтерфейсу електронного
майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальну
адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен
забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.
11. Якщо до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв / прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви на участь в аукціоні / закритої цінової пропозиції
або їх менше двох, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися».
Якщо подано лише одну заяву / закриту цінову пропозицію, оператор протягом одного робочого дня з дати закінчення кінцевого терміну прийняття заяв / закритих цінових
пропозицій повідомляє про це замовника. Замовник може
відповідно до законодавства прийняти рішення про продаж
об’єкта безпосередньо такому учаснику за запропонованою
ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Якщо подано більше однієї заяви / закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону.
Усі користувачі мають можливість в режимі реального
часу спостерігати за перебігом електронного аукціону і результатами його проведення, а також здійснювати пошук інформації про електронний аукціон.
12. Якщо за результатами електронного аукціону жоден
учасник не зробив крок аукціону, ЕТС присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися», крім випадку,
передбаченого абзацом третім пункту 5 розділу V.
13. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор
створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/
або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на
індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.
V. Порядок проведення електронного аукціону
1. Електронний аукціон починається автоматично в час
та дату, що визначені в інформації про продаж та відображені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати
користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.
2. У момент старту електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:
номер електронного аукціону;
стислий опис активу (майна);
номер учасника в електронному аукціоні;
кількість учасників;
час до початку електронного аукціону та/або подання цінової пропозиції учасника.
3. Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу п’ять хвилин і оголошує раунд.
Електронний аукціон складається з трьох раундів, які
проводяться за однаковими правилами.
4. Усі пропозиції учасників розташовуються у порядку
від найнижчої до найвищої із зазначенням тільки номерів
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учасників. Якщо учасники подали однакові пропозиції ціни,
першим підвищення ціни в електронному аукціоні здійснюватиме учасник, який подав свою пропозицію пізніше інших учасників з аналогічним значенням цінової пропозиції.
Стартовою ціною аукціону у відповідному раунді визначається найнижча ціна, запропонована учасниками. Перед початком кожного раунду аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього раунду аукціону.
5. У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин
кожен (в порядку від менших до більших, а при збігу цінових пропозицій – від пізніших до більш ранніх) мають право
зробити крок аукціону.
Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції,
ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни реалізації до завершення відведеного часу.
Відсутність протягом трьох хвилин цінової пропозиції
від учасника вважається ціновою пропозицією, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової
пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менше ніж на
один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.
Учасник може протягом одного раунду електронного
аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.
6. Після завершення раунду ЕТС робить паузу три хвилини й оголошує наступний раунд.
7. У разі скасування електронного аукціону, в тому числі згідно з пунктом 3 розділу VI цього Порядку, його статус
змінюється в ЕТС на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.
VI. Порядок визначення переможця та формування
протоколу електронного аукціону
1. Процес визначення переможця електронного аукціону передбачає автоматичну оцінку ЕТС цінових пропозицій
учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону.
2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що запропонував найвищу ціну за об’єкт (лот), за умови, якщо такий учасник зробив щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації – учасник з наступною
за розміром ціною за умови, якщо такий учасник зробив щонайменше один крок аукціону, а при однакових пропозиціях
ціни – учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним
згоди на очікування.
3. У випадку невиконання переможцем публічних торгів
пункту 6 цього розділу ЕТС формує новий протокол електронного аукціону з визначенням переможцем учасника з
наступною за розміром ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше,
за умови, що такий учасник зробив щонайменше один крок
аукціону та надав попередню згоду на очікування.
4. Після завершення електронного аукціону відбувається
присвоєння електронному аукціону статусу завершеного.
5. Формування протоколу електронного аукціону, форму
якого наведено у додатку до цього Порядку, після його завершення здійснюється ЕТС автоматично.
6. Переможець електронного аукціону зобов’язаний:
підписати протокол електронного аукціону протягом
трьох робочих днів з дати його формування в ЕТС та надати
його оператору через електронний майданчик, з якого ним
було подано цінову пропозицію;
укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунки за придбаний об’єкт у терміни, встановлені договором
купівлі-продажу.

7. Підписаний протокол аукціону разом з оригіналами усіх
заяв та оригіналами документів усіх учасників електронного
аукціону, що є додатками до заяв, передаються замовнику.
Протокол аукціону затверджується замовником.
8. Інформація про укладений договір купівлі-продажу за
результатами проведення електронного аукціону із зазначенням його істотних умов публікується замовником в ЕТС
протягом тридцяти робочих днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
9. Дискваліфікація переможця здійснюється у разі невиконання ним вимог абзацу п’ятого пункту 5 розділу IV цього
Порядку та пункту 6 цього розділу.
VII. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків
1. Гарантійний внесок переможцю електронного аукціону зараховується при остаточному розрахунку за придбаний
об’єкт. Усім іншим учасникам аукціону гарантійний внесок
повертається замовником у десятиденний строк.
2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам
у випадках, передбачених пунктом 7 розділу IV та пунктом 7
розділу V цього Порядку, здійснюється замовником у десятиденний строк з дати присвоєння електронному аукціону
статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».
3. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику
з наступною за розміром ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а за однакових цінових пропозицій учасників – учаснику, який подав цінову пропози-

цію раніше з двох, за умови надання ним попередньої згоди
на очікування здійснюється замовником у десятиденний
строк з дати укладання договору купівлі-продажу.
VIII. Порядок зберігання документів,
відомостей та інформації
1. Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з організацією та проведенням електронного аукціону відповідно
до цього Порядку, зберігаються в ЕТС з урахуванням таких
вимог:
документи, відомості, інформація мають зберігатися на
електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
інформація, що міститься в документах, має бути доступною для її подальшого використання;
наявність можливості відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;
збереження (за наявності) інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату
і час його відправлення чи одержання.
2. Строк зберігання документів, відомостей, інформації
на електронних носіях інформації встановлюється замовником і має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Директор Департаменту
приватизації В. Герц
Додаток
до Порядку проведення пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»
(пункт 5 розділу VI)

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
від ___________ № ______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в аукціоні переможцем електронного
аукціону _________________________________________________________________________________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого подано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової
пропозиції переможця електронного аукціону ____________________________________________________________
Найменування та номер лота _________________________________________________________________________
Статус електронних торгів (торги відбулись / торги не відбулись)
Дата та час початку електронного аукціону «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с
Дата та час завершення електронного аукціону «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с
Найменування активів (майна) лота (склад лота) __________________________________________________________
Початкова ціна _________________________________ грн, в тому числі ПДВ ______________________________грн
Ціна продажу _________________________________ грн, в тому числі ПДВ ______________________________грн
Крок аукціону (_______ %) _______________________________________________________________________ грн
Розмір гарантійного внеску (10 %): __________________________________________________________________ грн
Учасники:
учасник 1 ______________________________________________________________________________________;
(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П. І. Б. учасника, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, у разі відсутності – серія (за наявності) і номер паспорта – для фізичних осіб*)

учасник 2 _______________________________________________________________________________________
учасник 3 _______________________________________________________________________________________
…
Закриті цінові пропозиції учасників (сума, дата та час подання):
учасник 1 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
учасник 2 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
учасник 3 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
…
Раунд 1
учасник 1 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)
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учасник 2 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

учасник 3 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

…

Раунд 2
учасник 1 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

учасник 2 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

учасник 3 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

…

Раунд 3
учасник 1 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

учасник 2 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

учасник 3 _______________________________ грн, «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с;
(цінова пропозиція)

…
Переможець електронних торгів
учасник _______________________________________________________________________________________
(номер та найменування учасника, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), П. І. Б. для фізичних осіб,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія (за наявності)
і номер паспорта – для фізичних осіб*)

учасник, якого дискваліфіковано ____________________________________________________________________
(найменування учасника, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), П. І. Б. для фізичних осіб,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія (за наявності)
і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбаний лот _______________________________________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію _____________________
_________________________________________________________________________________________грн з ПДВ.
Протокол електронних торгів сформовано «___» ________ 20__ р., ____ год. ____ хв. ____ с
Переможець електронних торгів
________________
________________
(найменування)

(підпис)

________________
(П. І. Б.)

________________
(дата)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію
________________
________________
________________
________________
(найменування)

(підпис)

(П. І. Б.)

(дата)

_______________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 06 вересня 2017 року № 1415, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2017 р. за № 1177/31045

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Фонду державного майна України
Відповідно до Закону України від 23 березня 2017 року
№ 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо використання печаток юридичними
особами та фізичними особами – підприємцями», з метою
приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства
України НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 03 липня 2000 року № 1368,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня
2000 року за № 428/4649 (із змінами), такі зміни:
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1) у розділі II:
в абзаці сьомому пункту 2.7 слова «печатками (за наявності) акціонерного товариства і» замінити словом «печаткою»;
у другому реченні пункту 2.15 слова «та скріплена печаткою (за наявності) акціонерного товариства» виключити;
у другому реченні пункту 2.20 слова «та скріплені печаткою (за наявності) АТ» виключити;
2) у додатку 4 до Порядку після слів «Голова Правління»
слова «М. П. (за наявності)» виключити;
3) у додатку 7 до Порядку після слів «Члени комісії:» слова «М. П. (за наявності)» виключити;

4) у додатках 1, 5, 6, 8 до Порядку слова «М. П. (за наявності)» виключити.
2. Внести до Порядку проведення додаткового продажу
акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
29 липня 2008 року № 878, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474 (із змінами), такі зміни:
1) у розділі II:
в абзаці третьому пункту 2.5 слова «АТ (за наявності) та»
виключити;
у другому реченні пункту 2.12 слова «та скріплена печаткою АТ (за наявності)» виключити;
у другому реченні пункту 2.16 слова «та скріплені печаткою АТ (за наявності)» виключити;

2) у додатку 3 до Порядку після слів «Голова Правління»
слова «М. П. (за наявності)» виключити;
3) у додатках 4 – 7 до Порядку слова «М. П. (за наявності)» виключити.
3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування*.

В. о. Голови Фонду В. ТРУБАРОВ

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 18 вересня 2017 року № 1464, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2017 р. за № 1235/31103

Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності
Відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою приведення нормативноправового акта Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 15 лютого 2013 року № 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2013
року за № 346/22878, що додаються.

2. Управлінню орендних відносин Департаменту законодавчого забезпечення, орендних відносин та розпорядження
державним майном подати цей наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування**.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2017 р. за № 1235/31103

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18 вересня 2017 року № 1464

В. о. Голови Фонду В. ТРУБАРОВ

ЗМІНИ
до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності
1. У пункті 1:
1) абзац перший після слів «(заява подається в довільній
формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;
2) абзац третій виключити;
У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – шостим;
3) абзац третій доповнити словами «(легалізовані та перекладені – для нерезидентів)»;
4) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«інформація про відсутність застосування до заявника
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника).».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;
5) абзац сьомий виключити.
2. У пункті 2:
1) абзац перший після слів «(заява подається в довільній
формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;
_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 85 від 31.10.2017,
ст. 2593. – Прим. ред.
** Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 87 від 07.11.2017,
ст. 2663. – Прим. ред.

2) абзац третій доповнити словами «(легалізовані та перекладені – для нерезидентів)»;
3) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«інформація про відсутність застосування до заявника
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника).».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим – восьмим;
4) абзац восьмий виключити.
3. У пункті 3:
1) абзац перший після слів «(заява подається в довільній
формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;
2) абзац четвертий доповнити словами «(легалізовані та
перекладені – для нерезидентів)»;
3) абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«інформація про відсутність застосування до заявника
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника).».

В. о. заступника директора
Департаменту – начальника
Управління орендних
відносин А. Радченко
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Бюлетень про приватизацію інформує щодо нормативно-правових актів ФДМУ,
які ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ. Одночасно зазначаємо, що з нормативними актами ФДМУ
можна ознайомитися на офіційному сайті www.spfu.gov.ua
1.

2.

3.

4.

5.

Наказ Фонду державного майна України від 12 жовтня 2001 року
№ 1865 «Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків,
та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення
про приватизацію», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 06 листопада 2001 року за № 936/6127 (із змінами).
Наказ Фонду державного майна України від 30 липня 1999 року
№ 1477 «Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 серпня 1999 року
за № 573/3866 (із змінами).
Наказ Фонду державного майна України від 22 вересня 2000 року
№ 1976 «Про затвердження Положення про порядок продажу
на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною
власністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2000 року за № 692/4913 (із змінами).
Наказ Фонду державного майна України від 11 листопада
1996 року № 1364 «Про затвердження Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать
державі, ВАТ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
04 лютого 1997 року за № 23/1827.
Наказ Фонду державного майна України від 27 квітня 1994 року
№ 242 «Про затвердження Положення про порядок підготовки, організації та проведення міжнародних конкурсів в сфері
приватизації в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 1994 року за № 234/444.

6.

Наказ Фонду державного майна України від 16 вересня 1996 року
№ 1076 «Про затвердження Типового договору купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 1996 року за № 559/1584.

7.

Наказ Фонду державного майна України від 29 червня 2004 року
№ 1256 «Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року
за № 893/9492.

8.

Наказ Фонду державного майна України від 20 серпня 1996 року
№ 961 «Про затвердження коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 1996 року за
№ 470/1495 (зі змінами).

9.

Наказ Фонду державного майна України від 13 січня 1997 року
№ 24 «Про затвердження коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 1997 року за № 14/1818.

10. Наказ Фонду державного майна України від 08 липня 1997 року
№ 708 «Про затвердження коефіцієнтів індексації вартості

оборотних засобів, зданих в оренду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 серпня 1997 року за № 297/2101.
11. Наказ Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року
№ 1515 «Про затвердження Порядку викупу непроданих
у період з 1995 по 1999 рік акцій відкритих акціонерних
товариств, створених на базі об’єктів групи Б, В, на умовах,
визначених пунктом 57 Державної програми приватизації
на 2000 – 2002 роки», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 08 серпня 2000 року за № 484/4705.
12. Наказ Фонду державного майна України від 03 листопада
2000 року № 2287 «Про затвердження Положення про порядок проведення експертної оцінки пакета акцій ВАТ
«Укртелеком», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2000 року за № 832/5053.
13. Наказ Фонду державного майна України від 11 грудня 1996 року
№ 1524 «Про затвердження Положення про порядок експертної оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих
акціонерних товариств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 1996 року за № 746/1771 (із змінами).
14. Наказ Фонду державного майна України, Державного комітету
архівів України від 02 серпня 2000 року № 1594/44 «Про затвердження положень відповідно до Указу Президента України
від 07.08.99 № 968/99», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 23 серпня 2000 року за № 530/4751 (із змінами).
15. Наказ Фонду державного майна України від 12 грудня 1994 року
№ 787, наказ Міністерства економіки України від 13 грудня
1994 року № 177 «Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства, що утворене шляхом приватизації майна державного підприємства», зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 04 січня 1995 року за № 2/538
(із змінами).
16. Наказ Фонду державного майна України від 06 квітня 2004
року № 692 «Щодо видачі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 року за № 529/9128.
17. Наказ Фонду державного майна України від 12 серпня 1996 року
№ 913 «Про затвердження Примірного договору на проведення оцінки майна та форми Акта приймання-передачі звіту
з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності,
під час створення підприємств з іноземними інвестиціями»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня
1996 року за № 464/1489.
18. Наказ Фонду державного майна України від 04 вересня 1997 року
№ 967 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу щодо відбору уповноважених банків для акумулювання коштів та цільового кредитування приватизованих підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
10 вересня 1997 року за № 389/2193.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 30 березня 2017 року № 487, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 р. за № 502/30370

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті
Фонду державного майна України
Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України
«Про державну службу» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа
молоді в апараті Фонду державного майна України (далі –
Порядок), що додається.
2. Управлінню персоналом Департаменту забезпечення
_______________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України», № 36 від 05.05.2017,
ст. 1159. – Прим. ред.
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діяльності Фонду державного майна України забезпечити
подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

Голова Фонду І. БІЛОУС

