ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних
зборів ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» про внесення змін до проекту порядку денного
загальних зборів
Замовник: Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
Найменування предмета закупівлі: Послуги з інформаційного та організаційного
забезпечення проведення загальних зборів ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» про внесення змін до
проекту порядку денного загальних зборів (згідно з ДК 021:2015 за кодом 75110000-0
«Загальні державні послуги»)
Вид процедури: переговорна процедура закупівлі
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-18-006972-b
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:
Очікувану вартість закупівлі визначено в результаті проведення переговорів з
представником публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Фондом державного майна України як акціонером приватного акціонерного товариства
«Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»), який володіє 44 637 304 штуками
простих іменних акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», випущених у бездокументарній формі, що
становить 99,667 % його статутного капіталу, відповідно до Тимчасового порядку скликання
та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок)
здійснюються заходи щодо дистанційного проведення 13 грудня 2021 року позачергових
загальних зборів ПрАТ «Укрзахідвуглебуд».
Відповідно до пункту 36 Тимчасового порядку акціонери, які скликають позачергові
загальні збори акціонерного товариства, укладають з Центральним депозитарієм цінних
паперів договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з
дистанційного проведення загальних зборів.
На підставі вказаного, між Фондом державного майна України та публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм
цінних паперів) було укладено договір про надання послуг із дистанційного проведення
вказаних загальних зборів від 11.11.2021 № 135/340.
Пунктом 53 Тимчасового порядку передбачено право кожного акціонера вносити
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
Відповідно до пункту 64 Тимчасового порядку у разі внесення змін до проекту порядку
денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через
депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на
підставі пропозицій акціонерів.
Також відповідно до пункту 45 Тимчасового порядку направлення повідомлень,
визначених цим порядком, щодо проведення зборів, змін до порядку денного зборів,

здійснюється з урахуванням вимог та у строки, встановлені цим порядком, через депозитарну
систему України.
Відповідно до укладеного з публічним акціонерним товариством «Національний
депозитарій України» договору про надання послуг із дистанційного проведення вказаних
загальних зборів додаткове направлення повідомлень акціонерам Товариства через
депозитарну систему України (у зв’язку із змінами порядку денного, тощо) здійснюється на
підставі додаткової угоди.

