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Офіційне

Фонду

державного майна

конкурси з відбору радників
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ»
розміром 99,9277 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ 00130820.
hh Повне найменування: Акціонерне товариство «Дніпровська
теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.
Телефон (0569) 55-00-33.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 101 565 404 шт., що становить 99,9277 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р, яким затверджено
перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації
у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 759 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства
«Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820).
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ» 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 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації
об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України
від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року
за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно з пунктом 3 Порядку та статтею 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками,
а саме:
hh юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є
резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до
торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім
юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
hh фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором;
hh юридичні особи, зареєстровані згідно з законодавством держав, включених FATF до
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом, а також юридичні особи 50 і більше відсотків статутного капіталу
яких належать прямо або опосередковано таким особам;
hh юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в
порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»;
hh фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також
пов’язані з ними особи;
hh особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було
розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку
таких осіб, а також пов’язані з ними особи.
Також не допускаються до участі в конкурсі 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».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єктів приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ»
є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета
акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого обсягу коштів до
державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Дніпровська
ТЕЦ», визначений статтею 19 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників
діяльності підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність
із стандартами бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства,
можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості,
рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги,
маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни;
hh підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації для потенційних
інвесторів;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист
економічної конкуренції;
hh підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.

України

Департамент приватизації, т. 200-33-10
Перелік додаткових завдань радника з продажу державного пакета акцій
АТ «Дніпровська ТЕЦ», визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності:
hh надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором
інформації;
hh проведення SWOT-аналізу. Аналіз конкурентного середовища в Україні та на
міжнародних ринках;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами
Об’єкта;
hh здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
yyзагальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
yyфінансовий (Financial Due Diligence) – оцінка фінансового стану компанії, перевірка
його активів та зобов’язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність
незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво
погіршити фінансовий стан у майбутньому);
yyподатковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет
окремої перевірки;
yyюридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії,
таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання
трудового законодавства тощо;
yyопераційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії,
зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування
місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
yyтехнологічний (Technological due diligence) – вивчення технологій виробництва,
забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh розробка проекту стратегії підприємства та відповідної цільової фінансової моделі
для максимізації вартості підприємства;
hh організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу
потенційним покупцям;
hh підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронн ому та
паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих
екземплярів кожною мовою);
hh підготовка презентації об’єкта в електронному та паперовому виглядах на українській
та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об’єкта приватизації для
потенційних покупців (на українській та англійській мовах);
hh підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об’єкт приватизації
для потенційних покупців (на українській та англійській мовах);
hh надання рекомендацій до умов аукціону відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів;
hh здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та
розсилку презентаційних матеріалів;
hh формування розширеного переліку потенційних інвесторів;
hh формування остаточного переліку потенційних інвесторів;
hh підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду;
hh участь у переговорах з кредиторами товариства;
hh розробка та розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру
проведення продажу;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг відповідно до абзацу
другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 %
вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно з даними
фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об’єкта приватизації
розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об’єкта
приватизації.
Оплата послуг радника здійснюється відповідно до договору про надання послуг радника, а саме:
yy80 % від фіксованої винагороди після виконання радником 1, 2 та 3 етапів договору
та затвердження Кабінетом Міністрів України умов продажу;
yy20 % від фіксованої винагороди після виконання радником 4 етапу договору та у разі
продажу об’єкта приватизації.


Фонд
державного
майна
України
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації державного пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ»;
hh продаж державного пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ».
Максимальний строк підготовки радником державного пакета акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ» до продажу становить 2 (два) місяці (період з дня визначення Кабінетом Міністрів України радника до дати підписання між
радником та Фондом державного майна України акта приймання-передачі послуг за етапом 3).
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 15.45 05.02.2021.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімн. 814, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, по передсвяткових
днях – з 8.00 до 16.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із
зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yyзаяву про участь у конкурсі;
yyпідтвердні документи;
yyконкурсну пропозицію;
yyістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду держ авн ого майна
України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року
за № 661/30529.
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
__________________________________________________________________________________________________________
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

Електронна 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 довіренністю чи іншим
документом, що підтверджує її повноваження)

______________________

__________________

__________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата )

Фізична
особа

Підтвердними документами є:
yyзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву
про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
yyкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yyзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
yyінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yyінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості
залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня
матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу
та продажу об’єкта приватизації);
yyвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, 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);
yyдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють
контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки
виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені
та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
 Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 11 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
 Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
Телефони для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Криворізька теплоцентраль»
розміром 99,9864 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкти приватизації
Код за ЄДРПОУ 00130850.
hh Повне найменування: Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль».
Місцезнаходження: 50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.
Телефон (056) 499-96-80.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 315 608 160 шт., що становить 99,9864 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.01.2019 № 36-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 759 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Криворізька ТЕЦ»
(код за ЄДРПОУ 00130850).
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу
пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ» 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 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно з пунктом 3 Порядку та статтею 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:
hh юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до
юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету
Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
hh фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором;
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hh юридичні особи, зареєстровані згідно з законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи
50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
hh юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
hh фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
hh особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівліпродажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи.
Також не допускаються до участі в конкурсі 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».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єктів приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання
максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ», визначений
статтею 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами
бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни;
hh підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації для потенційних інвесторів;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції;
hh підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.
Перелік додаткових завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ»,
визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної
власності:
hh надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором інформації.
hh проведення SWOT-аналізу. Аналіз конкурентного середовища в Україні та на міжнародних ринках.
hh розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами Об’єкта;
hh здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
yyзагальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні
питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце
компанії на ринку;
yyфінансовий (Financial Due Diligence) – оцінка фінансового стану компанії, перевірка його активів та
зобов’язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або
завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
yyподатковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
yyюридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність
приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
yyопераційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність
можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд
нових розробок;
yyтехнологічний (Technological due diligence) – вивчення технологій виробництва, забезпеченості та стану
виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh розробка проекту стратегії підприємства та відповідної цільової фінансової моделі для максимізації вартості
підприємства;
hh організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу потенційним покупцям;
hh підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та паперовому виглядах на
українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка презентації об’єкта в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах
(не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об’єкта приватизації для потенційних покупців (на
українській та англійській мовах);
hh підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об’єкт приватизації для потенційних
покупців (на українській та англійській мовах);
hh надання рекомендацій до умов аукціону відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна»;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів;
hh здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та розсилку презентаційних
матеріалів;
hh формування розширеного переліку потенційних інвесторів;
hh формування остаточного переліку потенційних інвесторів;
hh підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду;
hh участь у переговорах з кредиторами товариства;
hh розробка та розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення продажу;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг відповідно до абзацу другого пункту 6
Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі
частин, що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об’єкта
приватизації.
Оплата послуг радника здійснюється відповідно до договору про надання послуг радника, а саме:
yy80 % від фіксованої винагороди після виконання радником 1, 2 та 3 етапів договору та затвердження
Кабінетом Міністрів України умов продажу;
yy20 % від фіксованої винагороди після виконання радником 4 етапу договору та у разі продажу об’єкта
приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ»;
hh продаж державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ».
Максимальний строк підготовки радником державного пакета акцій АТ «Криворізька ТЕЦ» до продажу становить 2 (два) місяці (період з дня визначення Кабінетом Міністрів України радника до дати підписання між
радником та Фондом державного майна України акта приймання-передачі послуг за етапом 3).
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 15.45 05.02.2021.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімн. 814 щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, по передсвяткових
днях – з 8.00 до 16.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із
зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yyзаяву про участь у конкурсі;
yyпідтвердні документи;
yyконкурсну пропозицію;
yyістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду держ авн ого майна
України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року
за № 661/30529.
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
__________________________________________________________________________________________________________
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) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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відомості
приватизації

Телефон

Телефакс

Електронна 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 довіренністю чи іншим
документом, що підтверджує її повноваження)

______________________

__________________

__________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата )

Фізична
особа

Підтвердними документами є:
yyзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву
про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
yyкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yyзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
yyінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yyінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості
залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня
матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу
та продажу об’єкта приватизації);
yyвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, 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);
yyдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють
контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки
виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені
та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
 Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 11 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
 Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
Телефони для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ»
розміром 99,9895 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкти приватизації
Код за ЄДРПОУ 05471158.
hh Повне найменування: Акціонерне товариство «Одеська теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Церковна, 29.
Телефон (048) 723-12-94.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 174 083 240 шт., що становить 99,9895 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.01.2019 № 36-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 759 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ» (код
за ЄДРПОУ 05471158).
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» 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 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно з пунктом 3 Порядку та статтею 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:
hh юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до
юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету
Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
hh фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором;
hh юридичні особи, зареєстровані згідно з законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи
50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
hh юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
hh фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
hh особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівліпродажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи.
Також не допускаються до участі в конкурсі 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».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єктів приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» є підвищення інвестиційної
привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ», визначений статтею
19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами
бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни;
hh підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації для потенційних інвесторів;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції;
hh підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.
Перелік додаткових завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ», визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності:
hh надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором інформації;
hh проведення SWOT-аналізу. Аналіз конкурентного середовища в Україні та на міжнародних ринках;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами Об’єкта;
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hh здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
yyзагальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні
питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце
компанії на ринку;
yyфінансовий (Financial Due Diligence) – оцінка фінансового стану компанії, перевірка його активів та
зобов’язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або
завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
yyподатковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
yyюридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність
приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
yyопераційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність
можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд
нових розробок;
yyтехнологічний (Technological due diligence) – вивчення технологій виробництва, забезпеченості та стану
виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh розробка проекту стратегії підприємства та відповідної цільової фінансової моделі для максимізації вартості
підприємства;
hh організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу потенційним покупцям;
hh підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та паперовому виглядах на
українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка презентації об’єкта в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах
(не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об’єкта приватизації для потенційних покупців (на
українській та англійській мовах);
hh підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об’єкт приватизації для потенційних
покупців (на українській та англійській мовах);
hh надання рекомендацій до умов аукціону відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна»;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів;
hh здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та розсилку презентаційних
матеріалів;
hh формування розширеного переліку потенційних інвесторів;
hh формування остаточного переліку потенційних інвесторів;
hh підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду;
hh участь у переговорах з кредиторами товариства;
hh розробка та розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення продажу;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг відповідно до абзацу другого пункту 6
Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин,
що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об’єкта
приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об’єкта приватизації.
Оплата послуг радника здійснюється відповідно до договору про надання послуг радника, а саме:
yy80 % від фіксованої винагороди після виконання радником 1, 2 та 3 етапів договору та затвердження
Кабінетом Міністрів України умов продажу;
yy20 % від фіксованої винагороди після виконання радником 4 етапу договору та у разі продажу об’єкта
приватизації.
Перелік послуг радника:
yyпідготовка до приватизації державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ»;
yyпродаж державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ».
Максимальний строк підготовки радником державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» до продажу становить
2 (два) місяці (період з дня визначення Кабінетом Міністрів України радника до дати підписання між радником
та Фондом державного майна України акта приймання-передачі послуг за етапом 3).
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 15.45 05.02.2021.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімн. 814 щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, по передсвяткових
днях – з 8.00 до 16.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із
зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yyзаяву про участь у конкурсі;
yyпідтвердні документи;
yyконкурсну пропозицію;
yyістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за
№ 661/30529.
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
__________________________________________________________________________________________________________
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

Електронна 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 довіренністю чи іншим
документом, що підтверджує її повноваження)

______________________

__________________

__________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата )

Фізична
особа

Підтвердними документами є:
yyзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву
про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
yyкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yyзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
yyінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yyінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості
залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня
матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу
та продажу об’єкта приватизації);
yyвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, 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);
yyдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють
контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки
виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.

4 січня 2021 року

4

відомості
приватизації

Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені
та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
 Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 11 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
 Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
Телефони для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ» розміром 99,8328 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкти приватизації
Код за ЄДРПОУ 00131771.
hh Повне найменування: Акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 1.
Телефон (055) 235-24-56.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 118 767 348 шт., що становить 99,8328 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.01.2019 № 36-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 759 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ»
(код за ЄДРПОУ 00131771).
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу
пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ» 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 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно з пунктом 3 Порядку та статтею 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:
hh юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до
юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету
Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
hh фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором;
hh юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи
50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
hh юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
hh фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
hh особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівліпродажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи.
Також не допускаються до участі в конкурсі 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».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єктів приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання
максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», визначений статтею 19
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами
бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни;
hh підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації для потенційних інвесторів;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції;
hh підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.
Перелік додаткових завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності:
hh надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором інформації;
hh проведення SWOT-аналізу. Аналіз конкурентного середовища в Україні та на міжнародних ринках;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами Об’єкта;
hh здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
yyзагальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні
питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце
компанії на ринку;
yyфінансовий (Financial Due Diligence) – оцінка фінансового стану компанії, перевірка його активів та
зобов’язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’зань або
завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
yyподатковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
yyюридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність
приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
yyопераційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність
можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд
нових розробок;
yyтехнологічний (Technological due diligence) – вивчення технологій виробництва, забезпеченості та стану
виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh розробка проекту стратегії підприємства та відповідної цільової фінансової моделі для максимізації вартості
підприємства;
hh організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу потенційним покупцям;
hh підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та паперовому виглядах на
українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка презентації об’єкта в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах
(не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
hh підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об’єкта приватизації для потенційних покупців (на
українській та англійській мовах);
hh підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об’єкт приватизації для потенційних
покупців (на українській та англійській мовах);
hh надання рекомендацій до умов аукціону відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна»;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів;
hh здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та розсилку презентаційних
матеріалів;
hh формування розширеного переліку потенційних інвесторів;
hh формування остаточного переліку потенційних інвесторів;
hh підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду;
hh участь у переговорах з кредиторами товариства;
hh розробка та розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення продажу;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг відповідно до абзацу другого пункту 6
Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі
частин, що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об’єкта
приватизації.
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Оплата послуг радника здійснюється відповідно до договору про надання послуг радника, а саме:
yy80 % від фіксованої винагороди після виконання радником 1, 2 та 3 етапів договору та затвердження
Кабінетом Міністрів України умов продажу;
yy20 % від фіксованої винагороди після виконання радником 4 етапу договору та у разі продажу об’єкта
приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ».
hh продаж державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ.
Максимальний строк підготовки радником державного пакета акцій АТ «Херсонська ТЕЦ» до продажу становить 2 (два) місяці (період з дня визначення Кабінетом Міністрів України радника до дати підписання між
радником та Фондом державного майна України акта приймання-передачі послуг за етапом 3).
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 15.45 05.02.2021.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімната 814 щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, по передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із
зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yyзаяву про участь у конкурсі;
yyпідтвердні документи;
yyконкурсну пропозицію;
yyістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за
№ 661/30529.
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
__________________________________________________________________________________________________________
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

Електронна 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 довіренністю чи іншим
документом, що підтверджує її повноваження)

______________________

__________________

__________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата )

Фізична
особа

Підтвердними документами є:
yyзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву
про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
yyкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yyзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
yyінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yyінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості
залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня
матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу
та продажу об’єкта приватизації);
yyвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, 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);
yyдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють
контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки
виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені
та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
 Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 11 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
 Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18 лютого 2021 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
кімн. 303.
Телефони для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
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COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS
Information
on a contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization
and sale of 99.9277 per cent of the shares in the authorized capital of JSC «Dnipro CHP»
Information on the privatization objects
YeDRPOU Code: 00130820.
hh Full name: Joint-Stock Company «Dnipro Combined Heat and Power Plant».
Location: 2, Zavodska St., Kamianske town, Dnipropetrovska oblast, 51925, Ukraine
Telephone: +38 (0569) 55 00 33.
The main activity as per the Classifier of Economic Activities: 35.11. Electricity generation.
It is offers to sell the shares in an amount of 101,565,404 units, which is 99.9277 per cent of the authorized capital
of the company.
Contest grounds and procedure
The Contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the stock
of shares of JSC «Dnipro CHP» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of January 16, 2019, No. 36 that approved the list of large privatization objects of state-owned
property to be privatized in 2020, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No. 759 «On the Decision
on Privatization of the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «Dnipro CHP» (YeDRPOU Code
00130820)» dated 08.06.2018.
The Contest procedure for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale
of the stock of shares of JSC «Dnipro CHP» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal
Property» (hereinafter referred to as the «Law»), the Procedure for engaging advisors in the process of state-owned
objects privatization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 878 dated 30.11.2016
(as amended) (hereinafter referred to as the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for
selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No. 458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 18, 2018 under
No. 471/31923 (hereinafter referred to as the «Regulation»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article
8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors, namely:
hh legal entities, the beneficial owners of 10 or more per cent of shares (stakes) of which are a resident of the state
recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as the aggressor state. This provision does not apply to legal entities
whose shares are admitted to trading on foreign stock exchanges according to the list of the Cabinet of Ministers
of Ukraine, except for legal entities that are residents of the aggressor state;
hh individuals – citizens and / or residents of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor
state;
hh legal entities registered in accordance with the legislation of the states included by the FATF in the list of states
that do not cooperate in the field of combating money laundering, as well as legal entities, 50 or more percent
of the authorized capital of which is owned directly or indirectly by such persons;
hh legal entities whose information on beneficial owners is not disclosed in violation of the requirements of the Law
of Ukraine «On State Registration of Legal Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Associations»;
hh individuals and legal entities in respect of which special economic and other restrictive measures (sanctions) have
been applied in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions», as well as persons associated with them;
hh persons who were a party to the sale of the privatization object in Ukraine and with whom the contract of sale
of the privatization object was terminated due to a violation by such persons, as well as persons associated
with them.
Entities being imposed with sanctions are not allowed to participate in the contest in accordance with the Decree
of the President of Ukraine dated May 14, 2020 No. 184/2020, which put into effect a Decision of the National Security
and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2020 «On the Use of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions».
Main purpose, objectives and list of advisor’s services,
including the maximum terms for preparation of the privatization object for sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of JSC «Dnipro CHP» is increase enterprise
investment attractiveness, the sale of state stack to the efficient owner and maximum revenue to the State Budget.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Dnipro CHP» defined by Article 19
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» is as follows:
hh collecting information and conducting analysis of economic, technical and financial indicators of the company’s
activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting standards;
hh auditing;
hh preparation of a financial model and determination of the company investment attractiveness, possible ways of its
improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on setting base prices and tariffs for
goods and services, marketing policy, and other events;
hh determination of the opening price;
hh preparation of an information package on the privatization object for potential investors;
hh preparation of documentation on the enterprise in accordance with the requirements of legislation on the protection
of economic competition;
hh preparation of environmental audit documentation;
hh conducting activities to search for potential investors.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Dnipro CHP» defined by the Procedure
for engaging advisors in the process of state-owned objects privatization:
hh providing scanned copies of all documents analyzed in the information collection report;
hh conducting a SWOT analysis of the object. Analysis of the competitive environment in Ukraine and international
markets;
hh development of a set of measures for crisis management of problem debts of an object
hh conducting an inspection of the Object (Due Diligence), including:
yyGeneral Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity, including legal issues, financial
status, taxation issues, management quality, business activity, and company place on the market;
yyFinancial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its
assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities
or high value of assets may significantly impair financial status in future);
yyTax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection;
yyLegal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such as legality of privatization,
registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc;
yyOperational Due Diligence is an inspection of the company’s activities, in particular, availability of opportunities
to increase production, taking into account market capacity, and product quality assessment;
yyTechnological Due Diligence focuses on the study of production technologies, security and condition of production
equipment, environmental friendliness.
hh development of a draft enterprise strategy and corresponding target financial model to maximize enterprise
value.
hh organization of a virtual data room and provision of access to potential buyers.
hh preparation of an advertising enterprise booklet (teaser) in electronic and paper forms in Ukrainian and English
(at least 50 hard copies in each language).
hh preparation of an object presentation in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at least 50 hard
copies in each language).
hh preparation of consolidated advertising information regarding the privatization object for potential buyers
(in Ukrainian and English).
hh preparation of marketing information for potential buyers on the market where the privatization object operates
(in Ukrainian and English).
hh providing recommendations on the terms of an auction in accordance with the article 26 of the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property».
hh conducting activities to find potential investors.
hh contact with potential investors, including identification and distribution of presentation materials.
hh formation of an expanded list of potential investors.
hh formation of a final list of potential investors.
hh support cooperation of potential investors with the Fund’s representatives.
hh participation in negotiations with company creditors.
hh distribution of an investment memorandum and a letter with a sale procedure.
hh support of the auction.
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance with the second clause
of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets
of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2%
of the value of the sold privatization object.
Payment for the services of an advisor is carried out in accordance with the agreement on the provision
of advisor services, namely:
yy80% of the fixed remuneration after the advisor fulfills stages 1, 2 and 3 of the agreement and the approval
of the terms of sale by the Cabinet of Ministers of Ukraine;
yy20% of a fixed remuneration after the advisor has completed the 4th stage of the contract and in the case
of the sale of the privatization object.
List of the advisor’s services:
hh preparation of JSC «Dnipro CHP» for privatization;
hh sale of the stock of shares of JSC «Dnipro CHP».
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Maximum preparation period by the advisor of the stock of shares of JSC «Dnipro CHP» for sale is 2 (two) months
(the period from the day the adviser is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine until the date of signing
between the advisor and the State Property Fund of Ukraine of the Acceptance and Transfer Certificate of Services
for stage 3).
Term and procedure for the contest documentation submission
Contest documentation should be submitted no later than 15 hours 45 minutes on February 05, 2021.
Contest documentation is submitted to the following address: 18/9, Heneral Almazov St., Kyiv, 01133, State
Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 08.00 to 17.00; from 08.00 to 15.45 on Fridays; from 08.00
to 16.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the contest may be submitted in advance to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and contest proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication
of the name of contest and inscriptions «Confirming Documents» and «Contest Proposal», respectively.
List of the documents to submitted for participation in the contest
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yyapplication for participation in the contest;
yyconfirming documents;
yycontest proposal;
yyessential conditions for inclusion in the agreement for the provision of adviser services.
The application must be drawn up in the form approved by the order of the State Property Fund of Ukraine
dated 05.10.2017 No. 716, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 24, 2017 under
No. 661/30529.
APPLICATION
on participation in the contest for selection of an advisor to provide services
for preparation for privatization and sale of state-owned object
Applicant _____________________________________________________________________________________________
(legal entity name

__________________________________________________________________________________________________________.
or name, surname of individual)

Legal entity identification code in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations
__________________________________________________________________________________________________________
Tax payer registration card number or passport series or number (for individuals who, according to their religious
beliefs, do not have a tax payer registration card number, duly notified the relevant regulatory authority and have a mark
in the passport on the right to make payments by passport series and number) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Location (place of residence) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Telephone

Telefax

E-mail

Please allow to participate in the contest for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of state-owned object ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(full name of state-owned object)

Head
of legal
entity

Person entitled to perform
actions on behalf of a legal
entity (without power
of attorney)

Authorized person
(by power of attorney
or other document
confirming his authority)

Individual

______________________

__________________

__________________

(name, surname)

(signature)

(date)

Confirming documents are:
hh a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation
in the contest (in the case of signing the application by the authorized representative);
hh a copy of an identification document (for individuals);
hh duly certified and legally authorized copies of constituent documents in cases provided by law (for non-resident
legal entities);
hh information on availability of experience in performing similar objectives;
hh information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors
in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant’s representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and
project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
hh an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign
legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location
of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
hh for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders,
information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a contest participant,
including individuals, ultimate beneficiary owners (controllers) in accordance with the paragraph 2 of the Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Contest proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main stages and terms of work, form
of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the contest documentation should be translated, and in cases
provided for by law authorized in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the contest language: contest language is Ukrainian.
Date, time and place of the contest (including the first and second stage):
 The first stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 11, 2021 at 11 hours
00 minutes at the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
 The second stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 23, 2021 at 11 hours
00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
Information
on a contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization
and sale of 99.9864 per cent of the shares in the authorized capital of JSC «Kryvyi Rih CHP»
Information on the privatization objects
YeDRPOU Code: 00130850.
hh Full name: Joint-Stock Company «Kryvyi Rih Combined Heat and Power Plant».
Location: 1, Elektrychna St., Kryvyi Rih town, 50014, Ukraine
Telephone: +38 (056) 499 96 80.
The main activity as per the Classifier of Economic Activities: 35.30. Steam, hot water and conditioned air supply.
It is offers to sell the shares in an amount of 315,608,160 units, which is 99.9864 per cent of the authorized capital
of the company.
Contest grounds and procedure
The Contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the stock
of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of January 16, 2019, No. 36 that approved the list of large privatization objects of state-owned
property to be privatized in 2020, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No. 759 «On the Decision
on Privatization of the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «Kryvyi Rih CHP» (YeDRPOU Code
00130850)» dated 08.06.2018.
The Contest procedure for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale
of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» is established by the Law of Ukraine ‘On Privatization of State and
Communal Property’ (hereinafter referred to as the «Law»), the Procedure for engaging advisors in the process
of state-owned objects privatization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 878 dated
30.11.2016 (as amended) (hereinafter referred to as the «Procedure»), the Regulations on the competition commission
for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No. 458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 18, 2018 under
No. 471/31923 (hereinafter referred to as the «Regulation»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article
8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors, namely:
hh legal entities, the beneficial owners of 10 or more per cent of shares (stakes) of which are a resident of the state
recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as the aggressor state. This provision does not apply to legal entities
whose shares are admitted to trading on foreign stock exchanges according to the list of the Cabinet of Ministers
of Ukraine, except for legal entities that are residents of the aggressor state;
hh individuals – citizens and / or residents of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor
state;
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hh legal entities registered in accordance with the legislation of the states included by the FATF in the list of states
that do not cooperate in the field of combating money laundering, as well as legal entities, 50 or more percent
of the authorized capital of which is owned directly or indirectly by such persons;
hh legal entities whose information on beneficial owners is not disclosed in violation of the requirements of the Law
of Ukraine «On State Registration of Legal Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Associations»;
hh individuals and legal entities in respect of which special economic and other restrictive measures (sanctions) have
been applied in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions», as well as persons associated with them;
hh persons who were a party to the sale of the privatization object in Ukraine and with whom the contract of sale
of the privatization object was terminated due to a violation by such persons, as well as persons associated with
them.
Entities being imposed with sanctions are not allowed to participate in the contest in accordance with the Decree
of the President of Ukraine dated May 14, 2020 No. 184/2020, which put into effect a Decision of the National Security
and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2020 «On the Use of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions».
Main purpose, objectives and list of advisor’s services,
including the maximum terms for preparation of the privatization object for sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» is increase enterprise
investment attractiveness, the sale of state stack to the efficient owner and maximum revenue to the State Budget.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» defined by Article 19
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» is as follows:
hh collecting information and conducting analysis of economic, technical and financial indicators of the company’s
activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting standards;
hh auditing;
hh preparation of a financial model and determination of the company investment attractiveness, possible ways of its
improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on setting base prices and tariffs for
goods and services, marketing policy, and other events;
hh determination of the opening price;
hh preparation of an information package on the privatization object for potential investors;
hh preparation of documentation on the enterprise in accordance with the requirements of legislation on the protection
of economic competition;
hh preparation of environmental audit documentation;
hh conducting activities to search for potential investors.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» defined by the Procedure
for engaging advisors in the process of state-owned objects privatization:
hh providing scanned copies of all documents analyzed in the information collection report;
hh conducting a SWOT analysis of the object. Analysis of the competitive environment in Ukraine and international
markets;
hh development of a set of measures for crisis management of problem debts of an object
hh conducting an inspection of the Object (Due Diligence), including:
yyGeneral Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity, including legal issues, financial
status, taxation issues, management quality, business activity, and company place on the market;
yyFinancial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its
assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities
or high value of assets may significantly impair financial status in future);
yyTax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection;
yyLegal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such as legality of privatization,
registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc;
yyOperational Due Diligence is an inspection of the company’s activities, in particular, availability of opportunities
to increase production, taking into account market capacity, and product quality assessment;
yyTechnological Due Diligence focuses on the study of production technologies, security and condition of production
equipment, environmental friendliness.
hh development of a draft enterprise strategy and corresponding target financial model to maximize enterprise
value.
hh organization of a virtual data room and provision of access to potential buyers.
hh preparation of an advertising enterprise booklet (teaser) in electronic and paper forms in Ukrainian and English
(at least 50 hard copies in each language).
hh preparation of an object presentation in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at least 50 hard
copies in each language).
hh preparation of consolidated advertising information regarding the privatization object for potential buyers
(in Ukrainian and English).
hh preparation of marketing information for potential buyers on the market where the privatization object operates
(in Ukrainian and English).
hh providing recommendations on the terms of an auction in accordance with the article 26 of the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property».
hh conducting activities to find potential investors.
hh contact with potential investors, including identification and distribution of presentation materials.
hh formation of an expanded list of potential investors.
hh formation of a final list of potential investors.
hh support cooperation of potential investors with the Fund’s representatives.
hh participation in negotiations with company creditors.
hh distribution of an investment memorandum and a letter with a sale procedure.
hh support of the auction.
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance with the second clause
of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets
of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2%
of the value of the sold privatization object.
Payment for the services of an advisor is carried out in accordance with the agreement on the provision
of advisor services, namely:
yy80% of the fixed remuneration after the advisor fulfills stages 1, 2 and 3 of the agreement and the approval
of the terms of sale by the Cabinet of Ministers of Ukraine;
yy20% of a fixed remuneration after the advisor has completed the 4th stage of the contract and in the case
of the sale of the privatization object.
List of the advisor’s services:
hh preparation of JSC «Kryvyi Rih CHP» for privatization;
hh sale of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP».
Maximum preparation period by the advisor of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» for sale is 2 (two) months
(the period from the day the adviser is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine until the date of signing
between the advisor and the State Property Fund of Ukraine of the Acceptance and Transfer Certificate of Services
for stage 3).
Term and procedure for the contest documentation submission
Contest documentation should be submitted no later than 15 hours 45 minutes on February 05, 2021.
Contest documentation is submitted to the following address: 18/9, Heneral Almazov St., Kyiv, 01133, State
Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 08.00 to 17.00; from 08.00 to 15.45 on Fridays; from 08.00
to 16.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the contest may be submitted in advance to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and contest proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication
of the name of contest and inscriptions «Confirming Documents» and «Contest Proposal», respectively.
List of the documents to submitted for participation in the contest
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yyapplication for participation in the contest;
yyconfirming documents;
yycontest proposal;
yyessential conditions for inclusion in the agreement for the provision of adviser services.
The application must be drawn up in the form approved by the order of the State Property Fund of Ukraine
dated 05.10.2017 No. 716, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 24, 2017 under
No. 661/30529.
APPLICATION
on participation in the contest for selection of an advisor to provide services
for preparation for privatization and sale of state-owned object
Applicant _____________________________________________________________________________________________
(legal entity name

__________________________________________________________________________________________________________.
or name, surname of individual)

Legal entity identification code in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations
__________________________________________________________________________________________________________
Tax payer registration card number or passport series or number (for individuals who, according to their religious
beliefs, do not have a tax payer registration card number, duly notified the relevant regulatory authority and have a mark
in the passport on the right to make payments by passport series and number) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Location (place of residence) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Telephone

Telefax

E-mail

Please allow to participate in the contest for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of state-owned object ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(full name of state-owned object)

Head
of legal
entity

Person entitled to perform
actions on behalf of a legal
entity (without power
of attorney)

Authorized person
(by power of attorney
or other document
confirming his authority)

Individual

______________________

__________________

__________________

(name, surname)

(signature)

(date)

Confirming documents are:
hh a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation
in the contest (in the case of signing the application by the authorized representative);
hh a copy of an identification document (for individuals);
hh duly certified and legally authorized copies of constituent documents in cases provided by law (for non-resident
legal entities);
hh information on availability of experience in performing similar objectives;
hh information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors
in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant’s representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and
project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
hh an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign
legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location
of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
hh for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders,
information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a contest participant,
including individuals, ultimate beneficiary owners (controllers) in accordance with the paragraph 2 of the Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Contest proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main stages and terms of work, form
of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the contest documentation should be translated, and in cases
provided for by law authorized in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the contest language: contest language is Ukrainian.
Date, time and place of the contest (including the first and second stage):
 The first stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 11, 2021 at 11 hours
00 minutes at the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
 The second stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 23, 2021 at 11 hours
00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
Information
on a contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization
and sale of 99.9895 per cent of the shares in the authorized capital of JSC «Odesa CHP»
Information on the privatization objects
YeDRPOU Code: 05471158.
hh Full name: Joint-Stock Company «Odesa Combined Heat and Power Plant».
Location: 29, Tserkovna St., Odesa city, 65003, Ukraine
Telephone: +38 (048) 723 12 94.
The main activity as per the Classifier of Economic Activities: 35.11. Electricity generation.
It is offers to sell the shares in an amount of 174,083,240 units, which is 99.9895 per cent of the authorized capital
of the company.
Contest grounds and procedure
The Contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the stock
of shares of JSC «Odesa CHP» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of January 16, 2019, No. 36 that approved the list of large privatization objects of state-owned
property to be privatized in 2020, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No. 759 «On the Decision
on Privatization of the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «Odesa CHP» (YeDRPOU Code
05471158)» dated 08.06.2018.
The Contest procedure for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale
of the stock of shares of JSC «Odesa CHP» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal
Property» (hereinafter referred to as the «Law»), the Procedure for engaging advisors in the process of state-owned
objects privatization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 878 dated 30.11.2016
(as amended) (hereinafter referred to as the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for
selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No. 458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 18, 2018 under
No. 471/31923 (hereinafter referred to as the «Regulation»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article
8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors, namely:
hh legal entities, the beneficial owners of 10 or more per cent of shares (stakes) of which are a resident of the state
recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as the aggressor state. This provision does not apply to legal entities
whose shares are admitted to trading on foreign stock exchanges according to the list of the Cabinet of Ministers
of Ukraine, except for legal entities that are residents of the aggressor state;
hh individuals – citizens and / or residents of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor
state;
hh legal entities registered in accordance with the legislation of the states included by the FATF in the list of states
that do not cooperate in the field of combating money laundering, as well as legal entities, 50 or more percent
of the authorized capital of which is owned directly or indirectly by such persons;
hh legal entities whose information on beneficial owners is not disclosed in violation of the requirements of the Law
of Ukraine «On State Registration of Legal Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Associations»;
hh individuals and legal entities in respect of which special economic and other restrictive measures (sanctions) have
been applied in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions», as well as persons associated with them;
hh persons who were a party to the sale of the privatization object in Ukraine and with whom the contract of sale
of the privatization object was terminated due to a violation by such persons, as well as persons associated with
them.
Entities being imposed with sanctions are not allowed to participate in the contest in accordance with the Decree
of the President of Ukraine dated May 14, 2020 No. 184/2020, which put into effect a Decision of the National Security
and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2020 «On the Use of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions».
Main purpose, objectives and list of advisor’s services,
including the maximum terms for preparation of the privatization object for sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of JSC «Odesa CHP» is increase enterprise
investment attractiveness, the sale of state stack to the efficient owner and maximum revenue to the State Budget.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Odesa CHP» defined by Article 19 of the Law
of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» is as follows:
hh collecting information and conducting analysis of economic, technical and financial indicators of the company’s
activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting standards;
hh auditing;
hh preparation of a financial model and determination of the company investment attractiveness, possible ways of its
improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on setting base prices and tariffs for
goods and services, marketing policy, and other events;
hh determination of the opening price;
hh preparation of an information package on the privatization object for potential investors;
hh preparation of documentation on the enterprise in accordance with the requirements of legislation on the protection
of economic competition;
hh preparation of environmental audit documentation;
hh conducting activities to search for potential investors.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Odesa CHP» defined by the Procedure
for engaging advisors in the process of state-owned objects privatization:
hh providing scanned copies of all documents analyzed in the information collection report;
hh conducting a SWOT analysis of the object. Analysis of the competitive environment in Ukraine and international
markets;
hh development of a set of measures for crisis management of problem debts of an object
hh conducting an inspection of the Object (Due Diligence), including:
yyGeneral Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity, including legal issues, financial
status, taxation issues, management quality, business activity, and company place on the market;
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yyFinancial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its
assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities
or high value of assets may significantly impair financial status in future);
yyTax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection;
yyLegal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such as legality of privatization,
registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc;
yyOperational Due Diligence is an inspection of the company’s activities, in particular, availability of opportunities
to increase production, taking into account market capacity, and product quality assessment;
yyTechnological Due Diligence focuses on the study of production technologies, security and condition of production
equipment, environmental friendliness.
development of a draft enterprise strategy and corresponding target financial model to maximize enterprise
value.
organization of a virtual data room and provision of access to potential buyers.
preparation of an advertising enterprise booklet (teaser) in electronic and paper forms in Ukrainian and English
(at least 50 hard copies in each language).
preparation of an object presentation in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at least 50 hard
copies in each language).
preparation of consolidated advertising information regarding the privatization object for potential buyers
(in Ukrainian and English).
preparation of marketing information for potential buyers on the market where the privatization object operates
(in Ukrainian and English).
providing recommendations on the terms of an auction in accordance with the article 26 of the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property».
conducting activities to find potential investors.
contact with potential investors, including identification and distribution of presentation materials.
formation of an expanded list of potential investors.
formation of a final list of potential investors.
support cooperation of potential investors with the Fund’s representatives.
participation in negotiations with company creditors.
distribution of an investment memorandum and a letter with a sale procedure.
support of the auction.
ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance with the second clause
of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets
of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2%
of the value of the sold privatization object.

Payment for the services of an advisor is carried out in accordance with the agreement on the provision
of advisor services, namely:
yy80% of the fixed remuneration after the advisor fulfills stages 1, 2 and 3 of the agreement and the approval
of the terms of sale by the Cabinet of Ministers of Ukraine;
yy20% of a fixed remuneration after the advisor has completed the 4th stage of the contract and in the case
of the sale of the privatization object.
List of the advisor’s services:
hh preparation of JSC «Odesa CHP» for privatization;
hh sale of the stock of shares of JSC «Odesa CHP».
Maximum preparation period by the advisor of the stock of shares of JSC «Kryvyi Rih CHP» for sale is 2 (two) months
(the period from the day the adviser is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine until the date of signing
between the advisor and the State Property Fund of Ukraine of the Acceptance and Transfer Certificate of Services
for stage 3).
Term and procedure for the contest documentation submission
Contest documentation should be submitted no later than 15 hours 45 minutes on February 05, 2021.
Contest documentation is submitted to the following address: 18/9, Heneral Almazov St., Kyiv, 01133, State
Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 08.00 to 17.00; from 08.00 to 15.45 on Fridays; from 08.00
to 16.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the contest may be submitted in advance to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and contest proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication
of the name of contest and inscriptions «Confirming Documents» and «Contest Proposal», respectively.
List of the documents to submitted for participation in the contest
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yyapplication for participation in the contest;
yyconfirming documents;
yycontest proposal;
yyessential conditions for inclusion in the agreement for the provision of adviser services.
The application must be drawn up in the form approved by the order of the State Property Fund of Ukraine
dated 05.10.2017 No. 716, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 24, 2017 under
No. 661/30529.
APPLICATION
on participation in the contest for selection of an advisor to provide services
for preparation for privatization and sale of state-owned object
Applicant _____________________________________________________________________________________________
(legal entity name

__________________________________________________________________________________________________________.
or name, surname of individual)

Legal entity identification code in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations
__________________________________________________________________________________________________________
Tax payer registration card number or passport series or number (for individuals who, according to their religious
beliefs, do not have a tax payer registration card number, duly notified the relevant regulatory authority and have a mark
in the passport on the right to make payments by passport series and number) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Location (place of residence) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Telephone

Telefax

E-mail

Please allow to participate in the contest for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of state-owned object ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(full name of state-owned object)

Head
of legal
entity

Person entitled to perform
actions on behalf of a legal
entity (without power
of attorney)

Authorized person
(by power of attorney
or other document
confirming his authority)

Individual

______________________

__________________

__________________

(name, surname)

(signature)

(date)

Confirming documents are:
hh a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation
in the contest (in the case of signing the application by the authorized representative);
hh a copy of an identification document (for individuals);
hh duly certified and legally authorized copies of constituent documents in cases provided by law (for non-resident
legal entities);
hh information on availability of experience in performing similar objectives;
hh information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors
in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant’s representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and
project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
hh an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign
legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location
of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
hh for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders,
information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a contest participant,
including individuals, ultimate beneficiary owners (controllers) in accordance with the paragraph 2 of the Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Contest proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main stages and terms of work, form
of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the contest documentation should be translated, and in cases
provided for by law authorized in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the contest language: contest language is Ukrainian.
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Date, time and place of the contest (including the first and second stage):
 The first stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 11, 2021 at 11 hours
00 minutes at the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.

 The second stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 18, 2021 at 11 hours
00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
Information
on a contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale
of 99.8328 percent of the shares in the authorized capital of
JSC «Kherson CHP»
Information on the privatization objects
YeDRPOU Code: 00131771.
hh Full name: Joint-Stock Company «Kherson Combined Heat and Power Plant».
Location: 1, Beryslavske Shose, Kherson town, 73000, Ukraine
Telephone: +38 (055) 235 24 56.
The main activity as per the Classifier of Economic Activities: 35.30. Steam, hot water and conditioned air supply.
It is offers to sell the shares in an amount of 118,767,348 units, which is 99.833 percent of the authorized capital
of the company.
Contest grounds and procedure
The Contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the stock
of shares of JSC «Kherson CHP» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of January 16, 2019, No. 36 that approved the list of large privatization objects of state-owned
property to be privatized in 2020, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No. 759 «On the Decision
on Privatization of the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «Kherson CHP» (YeDRPOU Code
00131771)» dated 08.06.2018.
The Contest procedure for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale
of the stock of shares of JSC «Kherson CHP» is established by the Law of Ukraine ‘On Privatization of State and Communal
Property’ (hereinafter referred to as the «Law»), the Procedure for engaging advisors in the process of state-owned
objects privatization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 878 dated 30.11.2016
(as amended) (hereinafter referred to as the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for
selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No. 458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 18, 2018 under
No. 471/31923 (hereinafter referred to as the «Regulation»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article
8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors, namely:
hh legal entities, the beneficial owners of 10 or more per cent of shares (stakes) of which are a resident of the state
recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as the aggressor state. This provision does not apply to legal entities
whose shares are admitted to trading on foreign stock exchanges according to the list of the Cabinet of Ministers
of Ukraine, except for legal entities that are residents of the aggressor state;
hh individuals – citizens and / or residents of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor
state;
hh legal entities registered in accordance with the legislation of the states included by the FATF in the list of states
that do not cooperate in the field of combating money laundering, as well as legal entities, 50 or more percent
of the authorized capital of which is owned directly or indirectly by such persons;
hh legal entities whose information on beneficial owners is not disclosed in violation of the requirements of the Law
of Ukraine «On State Registration of Legal Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Associations»;
hh individuals and legal entities in respect of which special economic and other restrictive measures (sanctions) have
been applied in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions», as well as persons associated with them;
hh persons who were a party to the sale of the privatization object in Ukraine and with whom the contract of sale
of the privatization object was terminated due to a violation by such persons, as well as persons associated with
them.
Entities being imposed with sanctions are not allowed to participate in the contest in accordance with the Decree
of the President of Ukraine dated May 14, 2020 No. 184/2020, which put into effect a Decision of the National Security
and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2020 «On the Use of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions».
Main purpose, objectives and list of advisor’s services,
including the maximum terms for preparation of the privatization object for sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of JSC «Kherson CHP» is increase enterprise
investment attractiveness, the sale of state stack to the efficient owner and maximum revenue to the State Budget.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Kherson CHP» defined by Article 19
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» is as follows:
hh collecting information and conducting analysis of economic, technical and financial indicators of the company’s
activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting standards;
hh auditing;
hh preparation of a financial model and determination of the company investment attractiveness, possible ways of its
improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on setting base prices and tariffs for
goods and services, marketing policy, and other events;
hh determination of the opening price;
hh preparation of an information package on the privatization object for potential investors;
hh preparation of documentation on the enterprise in accordance with the requirements of legislation on the protection
of economic competition;
hh preparation of environmental audit documentation;
hh conducting activities to search for potential investors.
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «Kherson CHP» defined by the Procedure
for engaging advisors in the process of state-owned objects privatization:
hh providing scanned copies of all documents analyzed in the information collection report;
hh conducting a SWOT analysis of the object. Analysis of the competitive environment in Ukraine and international
markets;
hh development of a set of measures for crisis management of problem debts of an object
hh conducting an inspection of the Object (Due Diligence), including:
yyGeneral Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity, including legal issues, financial
status, taxation issues, management quality, business activity, and company place on the market;
yyFinancial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its
assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities
or high value of assets may significantly impair financial status in future);
yyTax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection;
yyLegal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such as legality of privatization,
registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc;
yyOperational Due Diligence is an inspection of the company’s activities, in particular, availability of opportunities
to increase production, taking into account market capacity, and product quality assessment;
yyTechnological Due Diligence focuses on the study of production technologies, security and condition of production
equipment, environmental friendliness.
hh development of a draft enterprise strategy and corresponding target financial model to maximize enterprise
value.
hh organization of a virtual data room and provision of access to potential buyers.
hh preparation of an advertising enterprise booklet (teaser) in electronic and paper forms in Ukrainian and English
(at least 50 hard copies in each language).
hh preparation of an object presentation in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at least 50 hard
copies in each language).
hh preparation of consolidated advertising information regarding the privatization object for potential buyers
(in Ukrainian and English).
hh preparation of marketing information for potential buyers on the market where the privatization object operates
(in Ukrainian and English).
hh providing recommendations on the terms of an auction in accordance with the article 26 of the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property».
hh conducting activities to find potential investors.
hh contact with potential investors, including identification and distribution of presentation materials.
hh formation of an expanded list of potential investors.
hh formation of a final list of potential investors.
hh support cooperation of potential investors with the Fund’s representatives.
hh participation in negotiations with company creditors.
hh distribution of an investment memorandum and a letter with a sale procedure.
hh support of the auction.
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance with the second clause
of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets
of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2%
of the value of the sold privatization object.
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Payment for the services of an advisor is carried out in accordance with the agreement on the provision
of advisor services, namely:
yy80% of the fixed remuneration after the advisor fulfills stages 1, 2 and 3 of the agreement and the approval
of the terms of sale by the Cabinet of Ministers of Ukraine;
yy20% of a fixed remuneration after the advisor has completed the 4th stage of the contract and in the case
of the sale of the privatization object.
List of the advisor’s services:
hh preparation of JSC «Kherson CHP» for privatization;
hh sale of the stock of shares of JSC «Kherson CHP».
Maximum preparation period by the advisor of the stock of shares of JSC «Kherson CHP» for sale is 2 (two) months
(the period from the day the adviser is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine until the date of signing
between the advisor and the State Property Fund of Ukraine of the Acceptance and Transfer Certificate of Services
for stage 3).
Term and procedure for the contest documentation submission
Contest documentation should be submitted no later than 15 hours 45 minutes on February 05, 2021.
Contest documentation is submitted to the following address: 18/9, Heneral Almazov St., Kyiv, 01133, State
Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 08.00 to 17.00; from 08.00 to 15.45 on Fridays; from 08.00
to 16.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the contest may be submitted in advance to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and contest proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication
of the name of contest and inscriptions «Confirming Documents» and «Contest Proposal», respectively.
List of the documents to submitted for participation in the contest
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yyapplication for participation in the contest;
yyconfirming documents;
yycontest proposal;
yyessential conditions for inclusion in the agreement for the provision of adviser services.
The application must be drawn up in the form approved by the order of the State Property Fund of Ukraine
dated 05.10.2017 No. 716, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 24, 2017 under
No. 661/30529.
APPLICATION
on participation in the contest for selection of an advisor to provide services
for preparation for privatization and sale of state-owned object
Applicant _____________________________________________________________________________________________

Confirming documents are:
hh a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation
in the contest (in the case of signing the application by the authorized representative);
hh a copy of an identification document (for individuals);
hh duly certified and legally authorized copies of constituent documents in cases provided by law (for non-resident
legal entities);
hh information on availability of experience in performing similar objectives;
hh information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors
in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant’s representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and
project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
hh an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign
legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location
of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
hh for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders,
information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a contest participant,
including individuals, ultimate beneficiary owners (controllers) in accordance with the paragraph 2 of the Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Contest proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main stages and terms of work, form
of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the contest documentation should be translated, and in cases
provided for by law authorized in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the contest language: contest language is Ukrainian.
Date, time and place of the contest (including the first and second stage):
 The first stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 11, 2021 at 11 hours
00 minutes at the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
 The second stage of the contest for selection of an advisor will be held on February 18, 2021 at 11 hours
00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9, Heneral Almazov St.,
Kyiv, 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

(legal entity name

__________________________________________________________________________________________________________.
or name, surname of individual)

Legal entity identification code in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations
__________________________________________________________________________________________________________
Tax payer registration card number or passport series or number (for individuals who, according to their religious
beliefs, do not have a tax payer registration card number, duly notified the relevant regulatory authority and have a mark
in the passport on the right to make payments by passport series and number) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Location (place of residence) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Telephone

Telefax

E-mail

Please allow to participate in the contest for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of state-owned object ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(full name of state-owned object)

Head
of legal
entity

Person entitled to perform
actions on behalf of a legal
entity (without power
of attorney)

Authorized person
(by power of attorney
or other document
confirming his authority)



Individual

______________________

__________________

__________________

(name, surname)

(signature)

(date)

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
загальною площею 262,3 м2 за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Київській області
(код за ЄДРПОУ 02360731)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно –
нежитлова будівля загальною площею 262,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики
у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731).
Реєстраційний номер: 764793932107.
Інформація про договори оренди об’єкта: не перебуває в оренді.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28.01.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 262,3 м2 за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 262,3 м2 за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі Головного
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управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731), має
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1 203 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 601 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 601 700,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 120 340,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 60 170,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 60 170,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 262,3 м2 за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731),
зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
об’єкта малої приватизації, з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 4 600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) протягом
тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні за місцем його розташування.
ПІБ контактної особи для організації огляду об’єкта: представник балансоутримувача – Карнаухов Микола Вікторович, тел. (095) 364-61-41.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи,
які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.12.2020 № 855.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-03-13-000005-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 12 034,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 6 017,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 017,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ПП «Компанія «Аполлон»,

вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054
e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 100 прим.
Замовлення № 200-1
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