
Доповнення відс^У серпня 2016року № 
до Меморандуму про співпрацю від 23 березня 2016 року № 96

Фонд державного майна України (далі -  Фонд) в особі Голови Фонду 
Білоуса Ігоря Олеговича, який діє на підставі Закону України «Про Фонд 
державного майна України», Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2015 
року № 439-УІІІ, наказу Фонду державного майна від 28.05.2015 № 340-к з однієї 
сторони та

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» в особі генерального 
директора Шимка Сергія Валентиновича, який діє на підставі Статуту (в новій 
редакції), затвердженого загальними зборами Товарної біржі «Київська 
агропромислова біржа» (протокол від 21.03.2012 № 19) та зареєстрованого Києво- 
Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 10.08.2012 
за № 13391050011000147 (далі — Організатор торгів),

Товарна біржа «Катеринославська» в особі генерального директора 
Когана Костянтина Юрійовича, який діє на підставі Статуту (в новій редакції), 
затвердженого загальними зборами членів Товарної біржі «Катеринославська» 
(протокол від 26.04.2011 № 1/2011 та зареєстрованого виконавчим комітетом 
Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 05.05.2011 за 
№ 12241050021011465 (далі — Організатор торгів),

Товарна біржа «Земельна універсальна промислова біржа» в особі 
директора Шангіна Владислава Володимировича, який діє на підставі Статуту (в 
новій редакції), затвердженого загальними зборами членів (засновників) Товарної 
біржі «Земельна універсальна промислова біржа» (протокол від 01.12.2015 
№ 01/12) та зареєстрованого реєстраційною службою управління юстиції в м. Києві 
07.12.2015 за№ 10671050013006580 (далі — Організатор торгів),

Придніпровська товарна біржа в особі генерального директора Камеко 
Ганни Вадимівни, яка діє на підставі Статуту (в новій редакції), затвердженого 
рішенням зборів членів Придніпровської товарної біржі від 19.09.2003 № 01-03 та 
зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 
Дніпропетровської області 02.12.2004 за № 12241050001004904 (далі —
Організатор торгів),

Товарна біржа «Вінницька товарна універсальна біржа» в особі 
президента Ропотілова Віталія Васильовича, який діє на підставі Статуту (в новій 
редакції), затвердженого зборами членів ВТУБ (протокол від 26.03.2012 № 1) та 
зареєстрованого виконавчим комітетом Вінницької міської ради Вінницької області 
29.03.2012 за ЗЧп 11741050006000551 (далі — Організатор торгів) 
з іншої сторони, (далі разом -  Сторони)
керуючись Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про 
управління об’єктами державної власності», «Про приватизацію державного 
майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)», Порядком проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженим 
наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2бі5 за 1147/27592,

€



уклали ці доповнення до Меморандуму про співпрацю від 23 березня 2016 року 
№ 96 (далі - Меморандум) про таке.

1. Товарна біржа «Київська агропромислова біржа», Товарна біржа 
«Катеринославська», Товарна біржа «Земельна універсальна промислова біржа», 
Придніпровська товарна біржа та Товарна біржа «Вінницька товарна універсальна 
біржа» приєднуються до Меморандуму.

2. Ці доповнення до Меморандуму набирають чинності з дня їх підписання, 
діють до 31 грудня 2016 року та є невід’ємною частиною Меморандуму.

3. Дані доповнення до Меморандуму не є договором,пр^мцильну діяльність в
контексті Податкового кодексу України. ‘
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