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Затверджено рішенням конкурсної комісії з відбору 

радників у процесі приватизації об’єктів державної 

власності (протокол засідання конкурсної комісії від 

22.06.2021) 

 

 

Інформаційне повідомлення 

про проведення відбору радника для включення до переліку 

кваліфікованих учасників відбору 

 

 Підстава проведення відбору 

 

Порядок проведення відбору радника для включення до переліку 

кваліфікованих учасників відбору встановлено Законом України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком 

залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 134 

«Деякі питання залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної 

власності» (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору 

радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим 

наказом Фонду державного майна України від 19.05.2021 № 839, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за          

№ 726/36348 (далі – Положення), наказом Фонду державного майна України 

від 22.06.2021 № 1075 «Про прийняття рішення щодо проведення планового 

відбору радників для включення до переліку кваліфікованих учасників 

відбору». 

Радниками не можуть бути особи, визначені частиною другою статті 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Також не допускаються до участі у відборі особи щодо яких 

застосовані санкції відповідно до Указу Президента України від 14.05.2020 

№ 184/2020, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 14.05.2020 «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та 

Закону України «Про санкції». 
 

Строк і порядок подання документації  відбору 

 

Документація відбору має бути подана не пізніше 17.00 

12.07.2021 року. 

Документація відбору подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 

18/9, м.Київ, 01133, Фонд державного майна України, щодня з 08.00 до 17.00, 

по п’ятницях з 08.00 до 15.45, по передсвяткових днях – з 08.00 до 16.00. 

Підтвердні документи подаються в запечатаному непрозорому конверті 

з написом «Підтвердні документи відбору».  
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На конверті зазначається повне найменування, місцезнаходження, код 

згідно з ЄДРПОУ (за наявності) учасника відбору та номери контактних 

телефонів. 

 

Склад документації відбору 

 

Претенденти подають Фонду таку документацію відбору: 

 заяву про участь у відборі за встановленою Фондом формою; 

 підтвердні документи відбору. 
 

Заява має бути складена за формою затвердженою наказом Фонду 

державного майна України від 12.05.2021 № 775, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 року за № 679/36301. 
 

 

 

ЗАЯВА 

про участь у відбору радника для включення до переліку кваліфікованих учасників відбору 

 

Заявник______________________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 

України______________________________________________________________________________________ 

 

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 (за наявності) та/або номером 

паспорта)_____________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

            Телефон                                                           Телефакс                                         Електронна адреса 

                                

 

Просимо дозволити взяти участь у відборі радника для включення до переліку кваліфікованих учасників 

відбору______________________________________________________________________________________ 

                                                                

 

  Керівник 

юридичної 

особи  

 Особа, яка має 

право вчиняти 

дії від імені 

юридичної  

особи (без 

довіреності) 

 Уповноважена особа (за 

довіренністю чи іншим 

документом, що підтверджує її 

повноваження) 

 Фізична особа 

 

_________________________                            __________________                        _______________ 

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)                                          (підпис)                                        ( дата ) 
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Підтвердними документами відбору  є: 

 

 засвідчена в установленому порядку у належний спосіб копія 

документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про 

участь у відборі (у разі підписання заяви уповноваженим представником); 

 документи, що підтверджують відповідність учасника відбору 

критеріям відбору (пункт 21 Порядку); 

 витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший 

офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи 

в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та 

містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників 

(акціонерів), керівника (для юридичних осіб — нерезидентів); 

 інформація про кінцевих бенефіціарних власників. Якщо учасник 

не має кінцевих бенефіціарних власників, зазначається інформація про 

відсутність і про причину такої відсутності. 

Складені іноземною мовою документи повинні бути перекладені та у 

передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому 

законом порядку. 

 

Підтвердні документи складаються у порядку черговості, визначеному 

в інформаційному повідомленні про відбір. До підтвердних документів 

додається їх опис із зазначенням назви документа, кількості сторінок та 

критерію відбору, відповідність якому підтверджує зазначений підтвердний 

документ. 

 

Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua 
 

Відомості про мову, якою проводиться відбір: відбір проводиться 

українською мовою. 

 

Дата, час і місце проведення відбору: 

Конкурс з відбору радника для включення до переліку кваліфікованих 

учасників відбору буде проведено 27 липня 2021 року об 11.00 у приміщенні 

Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, 

місто Київ, 01133, кімната 303. 

 

Контактні особи та номери телефонів для довідок: 

Переверзєва Майя Валеріївна тел. (044) 200-33-25 

Славна Ольга Петрівна тел. (044) 200-32-21 
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