
Інструкція для претендентів 

Проект щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія 

«Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України»  

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ця Інструкція для Претендентів («Інструкція для Претендентів») надається отримувачу виключно для 

участі у конкурсі з визначення концесіонера («Концесійний конкурс»), який проводить Міністерство 

інфраструктури України («Концесієдавець») у зв'язку з реалізацією проекту щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України», більш детальний опис якого наведений далі у цьому 

документі («Проект»). 

Ця Інструкція для Претендентів видається Концесієдавцем виключно для використання потенційними 

інвесторами в межах Проекту і складається з двох частин: 

1) Частини І, Інструкції для Претендентів щодо подання Заявок на участь у Концесійному конкурсі

(Інструкції для Заявників). Інструкція для Заявників визначає вимоги до оформлення заявок на

участь у Концесійному конкурсі, їх зміст, порядок їх подання та розгляду, а також вимоги для

допущення до участі у Концесійному конкурсі.

2) Частини II, Інструкції для Претендентів, допущених до участі у Концесійному конкурсі (Інструкції

для учасників). Інструкція для учасників містить інформацію і вимоги щодо умов Концесійного

конкурсу та порядку його проведення, у тому числі вимоги до змісту та оформлення пропозицій,

порядок подання пропозицій, критерії оцінки пропозицій, порядок оцінки пропозицій та визначення

переможця Концесійного конкурсу.

Ця Інструкція для Претендентів підготовлена відповідно до законодавства України («Законодавство 

України») і на основі інформації та документів Міністерства інфраструктури України, державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України».  

Ця Інструкція для Претендентів не має на меті надати вичерпний перелік інформації та документів, які 

можуть бути потрібні для участі в Концесійному конкурсі. Претендентам рекомендується проводити 

власні процедури аналізу та перевірки для підготовки та подання заявок і пропозицій чи прийняття будь-

якого рішення щодо підготовки до та участі в Концесійному конкурсі.  

Ні Концесієдавець, ні спеціально створена робоча група Концесієдавця («Робоча група 

Концесієдавця»), ні спеціально створена конкурсна комісія («Конкурсна комісія»), ні їхні 

представники чи радники, а також жодні інші органи влади України, їхні представники чи радники: 

1) не проводили будь-які спеціальні процедури незалежної перевірки будь-якої інформації, що

міститься в цьому документі, окрім процедур, які вимагаються для проведення аналізу ефективності

Проекту і прийняття рішення Концесієдавця про здійснення Проекту, результати яких (визначені

Концесієдавцем як такі, що стосуються Концесійного конкурсу) відображені у відповідних частинах

цієї Інструкції для Претендентів;

2) не надають жодних гарантій чи запевнень стосовно достовірності та повноти інформації, що

міститься в цій Інструкції для Претендентів;



2 

Продовження додатка 2 

3) не несуть будь-якої відповідальності за будь-які комунікації, дії або інформацію, явні чи неявні, що 

виникли, містяться або є наслідком будь-якого упущення, помилки або будь-якої інформації, що не 

була виправлена в Інструкції для Претендентів після її видання; 

4) не зобов’язані оновлювати чи переглядати будь-яку інформацію, що міститься в Інструкції для 

Претендентів, протягом строку проведення Концесійного конкурсу, а також повідомляти будь-яку 

особу про випадки, коли будь-яка інформація, що міститься в Інструкції для Претендентів, стає 

неактуальною. 

На інформацію та документи, які надаються учасникам Концесійного конкурсу для цілей підготовки 

конкурсних пропозицій, поширюються вимоги правового режиму конфіденційної інформації. Умови 

надання і розкриття інформації також мають регулюватися договором про конфіденційність та 

нерозголошення інформації («Договір про конфіденційність інформації»), укладеним із кожним 

Претендентом, допущеним до участі в Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 

Претендентів.  

Ця Інструкція для Претендентів може цитувати чи посилатися на певні українські закони, підзаконні 

акти або офіційні документи. Будь-які з таких посилань або цитувань не можна вважати повними чи 

вичерпними. Претенденти відповідають за здійснення власного незалежного аналізу та ознайомлення зі 

змістом українських законів, підзаконних актів та офіційних документів для цілей участі в Концесійному 

конкурсі. 

Неофіційний переклад цієї Інструкції для Претендентів на англійську мову надається виключно для 

загальних інформаційних цілей. У разі будь-яких розбіжностей між оригінальним текстом цієї Інструкції 

для Претендентів українською мовою та її неофіційним перекладом на англійську мову оригінальний 

текст Інструкції для Претендентів українською мовою матиме перевагу.  

Концесієдавець залишає за собою право на свій розсуд змінювати Інструкцію для Претендентів та/або 

Проект у будь-який час в тій мірі, в якій це не заборонено Законодавством України, та не зобов’язаний 

відшкодовувати отримувачу будь-які витрати, понесені ним у разі настання таких змін.  
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ЧАСТИНА I  

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ 

ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТЬ У КОНЦЕСІЙНОМУ 

КОНКУРСІ (ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 

ЗАЯВНИКІВ) 
 
 

 

 

ПРОЕКТ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ 

МАЙНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» І 

МАЙНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ»  
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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ця Інструкція для Претендентів щодо подання Заявок на участь у Концесійному конкурсі («Інструкція 

для Заявників») підготовлена Міністерством інфраструктури України («Концесієдавець») та 

спеціальною конкурсною комісією («Конкурсна комісія»), створеною для проведення конкурсу з 

визначення концесіонера («Концесійний конкурс») в межах проекту щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» («Проект»). 

Ця Інструкція для Заявників є Частиною І Інструкції для Претендентів, затвердженої Концесієдавцем, і 

призначена для цілей підготовки і подання заявок на участь у Концесійному конкурсі. 

Інструкція для Заявників підготовлена відповідно до законодавства України («Законодавство 

України») і на основі інформації та документів Міністерства інфраструктури України, державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України».   

Інструкція для Заявників визначає вимоги до оформлення заявок на участь у Концесійному конкурсі, їх 

зміст, порядок їх подання та розгляду, а також вимоги для допущення до участі у Концесійному 

конкурсі.  

Ця Інструкція для Заявників не має на меті надати вичерпний перелік інформації та документів, які 

можуть бути потрібні для участі в Концесійному конкурсі. Претендентам рекомендується проводити 

власні процедури аналізу та перевірки для підготовки та подання заявок чи прийняття будь-якого 

рішення щодо підготовки до та участі в Концесійному конкурсі.  

Ні Концесієдавець, ні спеціально створена робоча група Концесієдавця («Робоча група 

Концесієдавця»), ні Конкурсна комісія, ні їхні представники чи радники, а також жодні інші органи 

влади України, їхні представники чи радники: 

1) не проводили будь-які спеціальні процедури незалежної перевірки будь-якої інформації, що 

міститься в цьому документі, окрім процедур, які вимагаються для проведення аналізу ефективності 

Проекту і прийняття рішення Концесієдавця про здійснення Проекту, результати яких (визначені 

Концесієдавцем як такі, що стосуються Концесійного конкурсу) відображені у відповідних частинах 

Інструкції для Претендентів;  

2) не надають жодних гарантій чи запевнень стосовно достовірності та повноти інформації, що 

міститься в цій Інструкції для Заявників; 

3) не несуть будь-якої відповідальності за будь-які комунікації, дії або інформацію, явні чи неявні, що 

виникли, містяться або є наслідком будь-якого упущення, помилки або будь-якої інформації, що не 

була виправлена в Інструкції для Заявників після її видання; 

4) не зобов’язані оновлювати чи переглядати будь-яку інформацію, що міститься в Інструкції для 

Заявників, протягом строку проведення Концесійного конкурсу, а також повідомляти будь-яку особу 

про випадки, коли будь-яка інформація, що міститься в Інструкції для Заявників, стає неактуальною.  

На інформацію та документи, які надаються учасникам Концесійного конкурсу для цілей підготовки 

конкурсних пропозицій, поширюються вимоги правового режиму конфіденційної інформації. Умови 

надання і розкриття інформації також мають регулюватися договором про конфіденційність та 

нерозголошення інформації («Договір про конфіденційність інформації»), укладеним із кожним 

Претендентом, допущеним до участі в Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 

Заявників.  
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Ця Інструкція для Заявників може цитувати чи посилатися на певні українські закони, підзаконні акти 

або офіційні документи. Будь-які з таких посилань або цитувань не можна вважати повними чи 

вичерпними. Претенденти відповідають за здійснення власного незалежного аналізу та ознайомлення зі 

змістом українських законів, підзаконних актів та офіційних документів для цілей участі в Концесійному 

конкурсі. 

Неофіційний переклад цієї Інструкції для Заявників на англійську мову надається виключно для 

загальних інформаційних цілей. У разі будь-яких розбіжностей між оригінальним текстом цієї Інструкції 

для Заявників українською мовою та її неофіційним перекладом на англійську мову оригінальний текст 

Інструкції для Заявників українською мовою матиме перевагу.  

Концесієдавець залишає за собою право на свій розсуд змінювати Інструкцію для Заявників та/або 

Проект у будь-який час в тій мірі, в якій це не заборонено Законодавством України, та не зобов’язаний 

відшкодовувати отримувачу будь-які витрати, понесені ним у разі настання таких змін. 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

1.1 Терміни і вирази з великої літери та абревіатури, що вживаються в цій Інструкції для 

Заявників, мають значення, надане їм у цій статті 1.1. 

АМКУ 
Антимонопольний комітет України. 

Аудиторська компанія юридична особа, яка відповідно до законодавства країни 
реєстрації має право здійснювати аудиторську діяльність 
і відповідає вимогам, вказаним у Формі 0 ( 
Підтвердження вимог до Аудиторської компанії) 
Додатка 5 (Зміст Заявки).  

Бенефіціарний власник  фізична особа, держава (відповідний державний орган), 
територіальна громада особисто або в особі відповідного 
органу місцевого самоврядування, що здійснює Контроль 
над Претендентом безпосередньо або опосередковано, у 
тому числі через осіб, що пов’язані відносинами 
Контролю з Претендентом чи іншим Учасником 
Об’єднання. 

Договір про конфіденційність 
інформації 

договір за формою, наведеною в Додатку 6 (Форма 
Договору про конфіденційність інформації), який має 
бути укладений між Претендентом, допущеним до участі 
у Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 
Заявників, та Концесієдавцем і встановлює умови 
конфіденційності та нерозголошення інформації, що має 
бути надана протягом Концесійного конкурсу. 

Документи на представництво документ або документи, які підтверджують 
повноваження Уповноваженої особи Претендента 
представляти Претендента у зв'язку з проведенням 
Концесійного конкурсу. Документами на представництво 
можуть бути довіреність, вимоги до змісту якої наведені у 
Формі B (Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст 
Заявки) або інші документи, які чітко підтверджують 
повноваження Уповноваженої особи Претендента 
представляти Претендента і визначають щонайменше 
такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у 
Формі B (Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст 
Заявки). 

ДП «АМПУ» державне підприємство «Адміністрація морських портів 
України», юридична особа за Законодавством України, з 
ідентифікаційним кодом юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України 
38727770 та місцезнаходженням за адресою: 
Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 14. 

ДП «СК «Ольвія» державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», 
юридична особа за Законодавством України, з 
ідентифікаційним кодом юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України 
19290012 та місцезнаходженням за адресою: 
Україна, 54052, місто Миколаїв, а/с 170. 
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Експерти фізичні та юридичні особи, які мають кваліфікацію у 
відповідній галузі та можуть надати висновки, 
роз’яснення, рекомендації, консультації з питань, що 
потребують спеціальних знань (з питань захисту прав 
працівників, оцінки майна, технічних, екологічних питань 
тощо). 

Законодавство України Конституція України, закони, підзаконні нормативно-
правові акти України та міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Запрошені особи представники Концесієдавця, представники постійних 
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів Концесієдавця, а за згодою 
керівників – державні службовці та працівники 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, 
представники профспілок та міжнародних фінансових 
організацій, інші фізичні особи, які володіють 
спеціальними знаннями та можуть надавати Конкурсній 
комісії або Концесієдавцю роз’яснення з питань, що 
виникають під час проведення Концесійного конкурсу, а 
також під час переговорів та підписання Концесійного 
договору. 

Запрошення до подання 
пропозицій 

запрошення до подання пропозицій, яке надсилається 
Концесієдавцем усім Претендентам після їх допущення 
до участі в Концесійному конкурсі відповідно до 
Інструкції для Заявників, сплати Реєстраційного внеску та 
укладення Договору про конфіденційність інформації з 
Концесієдавцем. 

Заявка комплект документів, який готує і подає Заявник для 
допущення до участі у Концесійному конкурсі відповідно 
до вимог щодо оформлення та змісту, встановлених у 
Додатку 5 (Зміст Заявки). 

Заявник Претендент, який подав Заявку, але щодо якого 
Концесієдавець ще не прийняв рішення про допущення 
або недопущення до участі у Концесійному конкурсі 
відповідно до умов цієї Інструкції для Заявників. 

Інструкція для Заявників Інструкція для Претендентів щодо подання Заявок на 
участь у Концесійному конкурсі (Інструкція для 
Заявників), документ, який визначає вимоги до 
оформлення Заявок Претендентами, їх зміст, порядок їх 
подання та реєстрації, відкриття та розгляду, а також 
вимоги до Претендентів для допущення їх до участі у 
Концесійному конкурсі. 

Інструкція для Заявників міститься у Частині І Інструкції 
для Претендентів.  

Інструкція для Претендентів затверджений Концесієдавцем документ, який 
складається з Інструкції для Заявників та Інструкції для 
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учасників, які містяться відповідно в Частині І та 
Частині ІІ цього документа. 

Інструкція для учасників Інструкція для Претендентів, допущених до участі у 
Концесійному конкурсі (Інструкція для учасників), 
документ, який містить інформацію і вимоги щодо 
умов Концесійного конкурсу, порядку його 
проведення, розроблення, оформлення і подання 
конкурсних пропозицій, іншу інформацію та вимоги 
щодо проведення Концесійного конкурсу і надається 
усім Претендентам, які допущені Концесієдавцем до 
участі у Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції 
для Заявників, сплатили Реєстраційний внесок та уклали 
Договір про конфіденційність інформації з 
Концесієдавцем.  

Інструкція для учасників міститься у Частині ІІ 
Інструкції для Претендентів. 

Інформаційний лист інформаційний лист, який міститься в Додатку 1 
(Інформаційний лист). 

Історично підконтрольна 
компанія 

юридична особа, яка має досвід, що відповідає 
технічному критерію № 1 або технічному критерію 
№ 2, і над якою втрачений Контроль внаслідок 
транзакції купівлі-продажу або іншої відповідної 
транзакції зі зміни Контролю, як зазначено у розділах 
1.1 та 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 
Концесійному конкурсі). 

Історично підконтрольний 
актив 

означає, залежно від випадку, (і) об'єкт нерухомості на 
тимчасово окупованій території України, введення в 
експлуатацію якого є досвідом реалізації проекту, що 
відповідає технічному критерію № 1, або юридичну 
особу на тимчасово окупованій території України, яка 
мала досвід, що відповідає технічному критерію № 1; 
або (іі) об'єкт нерухомості на тимчасово окупованій 
території України, експлуатація якого є досвідом 
експлуатації, що відповідає технічному критерію № 2, 
або юридичну особу на тимчасово окупованій території 
України, яка мала досвід, що відповідає технічному 
критерію № 2, як зазначено у розділах 1.1 та 1.2 
Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 
конкурсі). 

Істотне відхилення означає, стосовно Заявки, будь-яке істотне відхилення, 
заперечення, умову чи застереження: 

a) яке має суттєвий вплив на дотримання загальних 
вимог до Претендентів, встановлених у Додатку 3 
(Загальні вимоги до Претендентів), та/або 
відповідність Критеріям допущення до участі в 
Концесійному конкурсі; 

b) відмова від якого може суттєво і з порушенням 
змагальності вплинути на конкурентне становище 
інших Заявників, які подали Заявки, що 
відповідають Інструкції для Заявників; або 
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c) яке має інший суттєвий негативний вплив на права 
Концесієдавця або обов’язки Претендента в межах 
Концесійного конкурсу і, надалі, на права та 
обов’язки за Концесійним договором. 

Кімната даних спеціальний веб-ресурс, що містить інформацію в 
електронній формі, яка може бути необхідною для 
підготовки і подання Заявок та конкурсних пропозицій під 
час Концесійного конкурсу та міститься у двох частинах 
Кімнати даних, як зазначено у статті 4.8.  

Конкурсна документація Інструкція для Претендентів, проект Концесійного 
договору, наведений у Додатку 6 (Проект Концесійного 
договору) Інструкції для учасників, та інші документи, 
затверджені Концесієдавцем для проведення 
Концесійного конкурсу. 

Конкурсна комісія  тимчасово діючий орган, створений Концесієдавцем для 
проведення Концесійного конкурсу. 

Контроль вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 
юридичних та/або фізичних осіб на господарську 
діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, 
який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, 
зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма 
активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує 
вирішальний вплив на формування складу, результати 
голосування та рішення органів управління суб’єкта 
господарювання; укладенню договорів і контрактів, які 
дають можливість визначати умови господарської 
діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або 
виконувати функції органу управління суб’єкта 
господарювання; заміщенню посади керівника, 
заступника керівника спостережної ради, правління, 
іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта 
господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька 
із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; 
обійманню більше половини посад членів спостережної 
ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів 
суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають 
одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті 
господарювання. Пов’язаними особами є юридичні та/або 
фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють 
господарську діяльність, у тому числі спільно або 
узгоджено чинять вплив на господарську діяльність 
суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними 
фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, 
батьками та дітьми, братами та/або сестрами. Термін 
«Контролювати» вживається відповідно до цього 
визначення «Контролю». 

Концесієдавець Міністерство інфраструктури України, яке уповноважене 
здійснювати функції концесієдавця щодо майна 
ДП «АМПУ» і майна ДП «СК «Ольвія» відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Переліку об'єктів права державної 
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власності, які можуть надаватися в концесію» № 2293 від 
11 грудня 1999 року (зі змінами та доповненнями). 

Концесійний договір означає, залежно від відповідних положень Інструкції для 
Претендентів, проект Концесійного договору як частину 
Конкурсної документації, наведений у Додатку 6 (Проект 
Концесійного договору) Інструкції для учасників, або 
Концесійний договір, укладений між Концесієдавцем і 
ДП «АМПУ» з одного боку та переможцем Концесійного 
конкурсу і Проектною компанією (концесіонером) з 
іншого боку. 

Концесійний конкурс процедура конкурсного відбору, яку проводить 
Концесієдавець відповідно до Законодавства України, 
згідно з якою певний Претендент визнається переможцем 
у Концесійному конкурсі. 

Умови визначення переможця Концесійного конкурсу 
встановлені в Інструкції для учасників. 

Критерії допущення до участі 
в Концесійному конкурсі 

технічні критерії та фінансові критерії, встановлені у 
Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 
конкурсі). 

Материнська компанія будь-яка юридична особа, яка Контролює Заявника або 
іншого Учасника Об’єднання. 

Надійний банк банк, який відповідає вимогам Додатка 7 (Вимоги до 
Надійних банків). 

Об’єднання Заявник та одна або декілька юридичних осіб чи фізичних 
осіб-підприємців, резидентів або нерезидентів, які 
погодились співпрацювати у зв’язку з участю Заявника у 
Концесійному конкурсі, а також погодились спільно 
здійснювати Проект та виконувати умови Концесійного 
договору, якщо Заявник стане переможцем Концесійного 
конкурсу. 

Оголошення Концесійного 
конкурсу 

оголошення Концесійного конкурсу, опубліковане в 
газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України», яке 
містить відомості про Концесійний конкурс, передбачені 
Законодавством України. 

Орієнтовний графік має значення, наведене у статті 4.6. 

Пов’язані компанії одна або декілька таких юридичних осіб: 

a) Материнська компанія; 

b) юридична особа, яку Контролює Заявник чи інший 
Учасник Об’єднання; та/або 

c) юридична особа, яку Контролює та ж сама 
Материнська компанія, яка Контролює Заявника чи 
іншого Учасника Об’єднання. 

Для цілей цієї Інструкції для Заявників відносини 
Контролю між Пов'язаними компаніями у будь-якому 
випадку вважатимуться такими, що мають місце, коли: 
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a) Материнська компанія володіє (прямо чи 
опосередковано) більше ніж 50 відсотками прав 
голосу чи акцій (часток) у статутному капіталі 
Заявника чи Учасника Об’єднання; 

b) Заявник чи Учасник Об’єднання володіє (прямо чи 
опосередковано) більше ніж 50 відсотками прав 
голосу чи акцій (часток) у статутному капіталі 
відповідної юридичної особи; та/або 

c) Материнська компанія володіє (прямо чи 
опосередковано) більше ніж 50 відсотками прав 
голосу чи акцій (часток) у статутному капіталі 
юридичної особи та більше ніж 50 відсотками прав 
голосу чи акцій (часток) у статутному капіталі 
Заявника чи Учасника Об’єднання. 

Посадова особа одноосібний виконавчий орган (керівник) юридичної 
особи, голова та члени колегіального виконавчого органу, 
наглядової ради, ревізійної комісії (органу внутрішнього 
аудиту) юридичної особи, ревізор (внутрішній аудитор), 
головний бухгалтер юридичної особи. 

Потенційний конфлікт 
інтересів 

наявність у особи Приватного інтересу у сфері, в якій вона 
виконує свої службові чи представницькі повноваження, 
що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повноважень. 

Правила Кімнати даних документ, що визначає правила доступу та режим 
користування Кімнатою даних та міститься в Додатку 6 
(Форма Договору про конфіденційність інформації). 
Правила Кімнати даних також становлять невід'ємну 
частину Договору про конфіденційність інформації після 
його укладення відповідно до вимог цієї Інструкції для 
Заявників. 

Претендент юридична особа або фізична особа-підприємець, резидент 
або нерезидент, яка подала Заявку на участь у 
Концесійному конкурсі. 

Приватний інтерес будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у 
тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 
фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, 
що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в 
громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях. 

Проект проект державно-приватного партнерства щодо передачі 
в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ». 

Проектна компанія має значення, наведене у статті 3.3. 

Реальний конфлікт інтересів суперечність між Приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими повноваженнями, що 
впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
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рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень. 

Реєстраційний внесок платіж у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень, який повинен 
сплатити Претендент для допущення до участі в 
Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 
Заявників. 

Реєстраційний внесок використовується для цілей 
підготовки Концесійного конкурсу і не підлягає 
поверненню. 

Робоча група Концесієдавця робоча група, створена з працівників Концесієдавця 
(членів Конкурсної комісії), завданням якої є 
забезпечення відкриття Заявок, здійснення аналізу Заявок 
і доданих до них матеріалів та підготовка висновків про 
допущення або недопущення Претендентів до участі у 
Концесійному конкурсі. 

Робочий день день, в який банки відкриті для ведення своєї діяльності в 
Україні і який не є суботою чи неділею, святковим чи 
неробочим днем відповідно до Законодавства України. 

СК спеціальна компанія, юридична особа, спеціально 
створена особами, зацікавленими у спільній участі у 
Концесійному конкурсі та здійсненні Проекту для 
цілей спільної участі у Концесійному конкурсі.  

Строк подання Заявки має значення, наведене у статті 5.1.1.  

Умови Концесійного 
конкурсу 

умови Концесійного конкурсу, затверджені наказом 
Міністерства інфраструктури України № [] від []. 

Уповноважені особи 
Концесієдавця 

голова, заступник голови і секретар Конкурсної комісії, 
голова Робочої групи Концесієдавця, як зазначено в 
Додатку 1 (Інформаційний лист). 

Уповноважені особи 
Претендента 

фізичні особи, уповноважені представляти Претендента  
на підставі відповідних Документів на представництво у 
зв’язку з проведенням Концесійного конкурсу. 

Учасник конкурсу Претендент, який допущений Концесієдавцем до участі у 
Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 
Заявників, сплатив Реєстраційний внесок та уклав Договір 
про конфіденційність інформації з Концесієдавцем. 

Учасник Об’єднання будь-який Заявник або будь-яка інша юридична особа чи 
фізична особа-підприємець, резидент або нерезидент, яка 
погодилась співпрацювати у зв’язку з участю Заявника у 
Концесійному конкурсі, а також погодилась спільно 
здійснювати Проект та виконувати умови Концесійного 
договору, якщо Заявник стане переможцем Концесійного 
конкурсу. 

Частина 1 Кімнати даних частина Кімнати даних, яка містить публічно доступну 
(неконфіденційну) інформацію щодо Проекту, як 
зазначено у пункті (а) статті 4.8.1. 
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Частина 2 Кімнати даних частина Кімнати даних, яка містить конфіденційну 
інформацію щодо Проекту, як зазначено у пункті (b) 
статті 4.8.1. 

1.2 У цій Інструкції для Заявників, якщо контекст не вимагає іншого: 

1.2.1 будь-яке посилання на «статтю» або «Додаток» є посиланням на відповідну статтю або 

додаток цієї Інструкції для Заявників; 

1.2.2 посилання на «гривню», «грн» є посиланнями на законну грошову одиницю України. 

Посилання на «долар США», «дол. США» або «$» є посиланнями на законну грошову 

одиницю Сполучених Штатів Америки. Посилання на «євро» або «€» є посиланнями, 

станом на дату цієї Інструкції для Заявників, на законну грошову одиницю держав-

членів Європейського Союзу, які прийняли та використовують євро як свою законну 

грошову одиницю відповідно до законодавства Європейського Союзу і, для уникнення 

суперечностей, не охоплюють будь-яку нову грошову одиницю будь-якої держави-

члена Європейського Союзу, що припиняє використання євро як своєї єдиної законної 

грошової одиниці. 

1.2.3 Інші терміни та вирази, які не визначені у цій Інструкції для Заявників, вживаються у 

значенні, визначеному Законодавством України. 
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2. ВСТУП 

2.1 Міністерство інфраструктури України («Концесієдавець») реалізовує проект 

державно-приватного партнерства щодо надання в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і 

майна ДП «АМПУ» («Проект») шляхом проведення чесного та прозорого конкурсного 

відбору відповідно до Законодавства України та передової міжнародної практики 

(«Концесійний конкурс»).  

2.2 Проведення Концесійного конкурсу спрямоване на визначення Претендента, який 

запропонує найкращі умови реалізації Проекту (найкращі умови здійснення концесії 

відповідно до Умов Концесійного конкурсу). Детальні умови Концесійного конкурсу, у 

тому числі вимоги до змісту та оформлення конкурсних пропозицій, порядок подання 

та розгляду конкурсних пропозицій, критерії оцінки конкурсних пропозицій та інша 

інформація стосовно Концесійного конкурсу, містяться в Інструкції для учасників, яка 

призначена для Претендентів, допущених до участі у Концесійному конкурсі 

відповідно до умов цієї Інструкції для Заявників.  

2.3 Інформація про об’єкт концесії, строки проведення Концесійного конкурсу та інша 

інформація, яка стосується оголошення Концесійного конкурсу, міститься в 

Оголошенні Концесійного конкурсу. 

2.4 Усі особи, зацікавлені в участі у Концесійному конкурсі, запрошуються до подання 

Заявок відповідно до умов, визначених у цій Інструкції для Заявників. 

2.5 Ця Інструкція для Заявників розроблена згідно із Законодавством України, у тому числі 

відповідно до положень Закону України «Про концесії» № 997-XIV від 16 липня 1999 

року (зі змінами та доповненнями), Положення про проведення концесійного конкурсу 

та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної 

власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 642 від 12 квітня 2000 року (зі змінами та доповненнями), Положення про 

конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу, затвердженого наказом 

Міністерства інфраструктури України № 318 від 27 травня 2013 року (зі змінами та 

доповненнями), та відповідно до інших застосовних актів Законодавства України. 

3. УЧАСНИКИ ПРОЦЕДУРИ ДОПУЩЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНЦЕСІЙНОМУ 

КОНКУРСІ 

3.1 Заявники та Об’єднання 

3.1.1 Заявником може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, резидент або 

нерезидент. Заявник та один або декілька інших суб’єктів підприємницької діяльності, 

резидентів або нерезидентів, можуть погодитись співпрацювати у зв’язку з участю 

Заявника у Концесійному конкурсі, а також спільно здійснювати Проект та виконувати 

умови Концесійного договору у разі визначення Заявника переможцем Концесійного 

конкурсу.  

3.1.2 Заявники повинні відповідати загальним вимогам до Претендентів, інших Учасників 

Об’єднання та їхніх Пов’язаних компаній, наведеним у Додатку 3 (Загальні вимоги до 

Претендентів), а також забезпечити відповідність таким вимогам іншими Учасниками 

Об’єднання та Пов’язаними компаніями (залежно від випадку). 

3.1.3 Заявники повинні відповідати Критеріям допущення до участі в Концесійному 

конкурсі, наведеним у Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі). Для підтвердження відповідності Критеріям допущення до участі в 

Концесійному конкурсі Заявник має право: 



16 

Продовження додатка 2 

(a) покладатися на свої Пов’язані компанії щодо відповідності Критеріям допущення 

до участі в Концесійному конкурсі; 

(b) покладатися на інших Учасників Об’єднання або їхні Пов’язані компанії щодо 

відповідності Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі. 

Детальні правила щодо відповідності Критеріям допущення до участі в Концесійному 

конкурсі встановлені в Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі). Для підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів та 

Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі (у тому числі якщо Заявник 

покладається на Пов’язані компанії або інших Учасників Об’єднання, залежно від 

випадку) Заявники повинні подати документи, визначені в Додатку 5 (Зміст Заявки). 

3.1.4 Якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, всі 

документи від Учасників Об’єднання згідно з Додатком  5 (Зміст Заявки) повинен 

подати Заявник у складі своєї Заявки. Кожен Учасник Об’єднання повинен надати, 

зокрема, лист-зобов’язання співпрацювати із Заявником та/або іншими Учасниками 

Об’єднання у зв’язку з участю Заявника у Концесійному конкурсі, а також спільно 

здійснювати Проект та виконувати умови Концесійного договору у разі визначення 

Заявника переможцем Концесійного конкурсу. Зміст такого листа-зобов’язання має 

відповідати змісту листа, наведеного у Формі E (Лист-зобов’язання Учасника 

Об’єднання) Додатка 5 (Зміст Заявки). 

3.1.5 Якщо Заявник хоче змінити склад свого Об’єднання (у тому числі залучити або 

виключити зі складу Об’єднання будь-яких Учасників Об’єднання) до свого допущення 

до участі в Концесійному конкурсі, він має відкликати свою Заявку і подати нову Заявку 

відповідно до цієї Інструкції для Заявників. 

3.1.6 Жодна особа, яка є або була Претендентом, або Пов’язані компанії такої особи, не може 

також бути Учасником Об’єднання, іншим ніж Претендент. Будь-який Претендент, 

який порушує або порушив це правило протягом Концесійного конкурсу, або 

Претендент, який бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Учасника 

Об’єднання, який порушує або порушив це правило протягом Концесійного конкурсу, 

не допускається до участі в Концесійному конкурсі. 

Жодна особа не може одночасно бути Учасником Об’єднання в одному Об’єднанні та 

бути Учасником Об’єднання (або мати свою Пов’язану компанію як Учасника 

Об’єднання) в іншому Об’єднанні, окрім випадків, коли Претендент, який бере участь 

у Концесійному конкурсі покладаючись на відповідного Учасника Об’єднання або його 

Пов’язану компанію, не покладається на такого Учасника Об’єднання або його 

Пов’язану компанію для підтвердження відповідності Критеріям допущення до участі 

в Концесійному конкурсі. Будь-який Претендент, який бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Учасника Об’єднання, який порушує це правило, не 

допускається до участі в Концесійному конкурсі. 

3.1.7 Зміна відносин Контролю у Заявнику на будь-якому етапі Концесійного конкурсу (до 

підписання Концесійного договору, якщо такий Заявник визначений переможцем 

Концесійного конкурсу), внаслідок якої Заявник не відповідає загальним вимогам до 

Претендентів, наведеним у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів), та/або 

Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі, встановленим у Додатку 4 

(Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), не допускається. Порушення 

цієї вимоги є підставою для відхилення Заявки. 

На виконання цієї вимоги Заявник повинен повідомляти Конкурсну комісію про зміну 

відносин Контролю у спосіб, передбачений статтею 6.1.1, а Конкурсна комісія має 
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право запитувати додаткову інформацію щодо зміни Контролю відповідно до положень 

статті 7.4. 

3.2 Спеціальна компанія 

3.2.1 Особи, зацікавлені у спільній участі у Концесійному конкурсі та здійсненні Проекту, 

мають право (однак не зобов’язані) створити спеціальну компанію: юридичну особу, 

спеціально призначену для спільної участі у Концесійному конкурсі («СК»). СК в 

такому випадку подаватиме Заявку і діятиме як Претендент. 

3.2.2 СК може бути зареєстрована в Україні або в іншій країні, з урахуванням усіх обмежень 

щодо країни реєстрації Заявника, встановлених цією Інструкцією для Заявників. 

СК повинна бути створена з урахуванням усіх обов’язкових вимог Законодавства 

України, у тому числі законодавства про захист економічної конкуренції (зокрема, 

спільне створення юридичної особи може визнаватися концентрацією і потребувати 

попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України («АМКУ») 

відповідно до Законодавства України). 

3.2.3 Окрім випадків, коли Інструкцією для Претендентів передбачено інше, СК вважається 

Претендентом і до неї мають застосовуватися усі правила, які застосовуються до 

Претендентів. 

У Заявці повинно бути чітко зазначено, що Заявником є СК. 

3.2.4 Акціонери (учасники) СК та СК вважаються Об’єднанням, де СК є Претендентом, а її 

акціонери (учасники) є іншими Учасниками Об’єднання. Якщо Інструкцією для 

Претендентів не встановлено інше, у разі створення СК застосовуються усі правила, які 

застосовуються до Об’єднання та Учасників Об’єднання. Для уникнення 

суперечностей, СК та її акціонери (учасники) повинні оформити усі документи, які 

повинні бути оформлені Учасниками Об’єднання, у тому числі договір об’єднання, 

передбачений Інструкцією для учасників, якщо СК як Претендент допущена до участі 

у Концесійному конкурсі (замість договору об’єднання може бути наданий акціонерний 

договір (договір учасників), і в такому разі до такого договору будуть застосовуватися 

усі вимоги, які застосовуються до договору об’єднання). 

До складу Об’єднання із СК та акціонерів (учасників) СК не можуть входити будь-які 

інші Учасники Об’єднання. Правила цієї Інструкції для Заявників, які забороняють 

Учасникам Об’єднання перехресне володіння акціями (частками) у статутному капіталі 

чи правами голосу не застосовуються до відносин між СК та акціонерами (учасниками) 

СК. 

3.2.5 Всі акціонери (учасники) СК повинні володіти не менше ніж 10 відсотками прав голосу 

або акцій (часток) у статутному капіталі СК. 

Акціонер (учасник) СК, на якого (або на Пов’язану компанію якого) покладається СК 

для підтвердження відповідності технічному критерію № 2, визначеному в Додатку 4 

(Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), повинен володіти не менше 

ніж 40 відсотками прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК. 

3.2.6 СК повинна бути спеціально створена для участі у Концесійному конкурсі (а якщо СК 

зареєстрована в Україні, то також спеціально діяти як Проектна компанія) і може 

здійснювати лише ті види діяльності, які стосуються участі у Концесійному конкурсі та 

подальшої реалізації Проекту і виконання умов Концесійного договору. 
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3.2.7 Якщо СК зареєстрована в Україні, то вимоги Інструкції для Заявників та Інструкції для 

учасників щодо створення окремої Проектної компанії не застосовуються. В такому 

випадку СК може вважатися Проектною компанією і до неї застосовуватимуться усі 

положення Інструкції для Претендентів щодо Проектної компанії, з необхідними 

змінами. 

3.2.8 Якщо створюється окрема Проектна компанія, СК повинна володіти 100 відсотками 

прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі Проектної компанії.  

3.3 Корпоративна структура Проектної компанії 

3.3.1 До Учасника конкурсу, який буде визначений переможцем Концесійного конкурсу, 

буде встановлена вимога створити юридичну особу за законодавством України для 

реалізації Проекту («Проектна компанія»). Більш детальні умови створення Проектної 

компанії наведені в Інструкції для учасників, яка призначена для Претендентів, 

допущених до участі в Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 

Заявників.  

3.3.2 Учасник конкурсу, який буде визначений переможцем Концесійного конкурсу, повинен 

володіти більше ніж 50 відсотками прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі 

майбутньої Проектної компанії. 

3.3.3 Кожен Учасник Об’єднання, який не є Учасником конкурсу, визначеним переможцем 

Концесійного конкурсу, повинен володіти не менше ніж 10 відсотками прав голосу або 

акцій (часток) у статутному капіталі майбутньої Проектної компанії станом на дату 

укладення Концесійного договору. 

3.3.4 Усі Учасники Об’єднання із Об’єднання, у складі якого є Учасник конкурсу, визначений 

переможцем Концесійного конкурсу, повинні разом володіти 100 відсотками прав 

голосу або акцій (часток) у статутному капіталі майбутньої Проектної компанії станом 

на дату укладення Концесійного договору. 

3.3.5 Після укладення Концесійного договору переможець Концесійного конкурсу та 

Учасники Об’єднання як акціонери (учасники) Проектної компанії повинні будуть 

дотримуватися вимог щодо структури власності, встановлених у статті Концесійного 

договору під назвою «Зміни у структурі власності». 

3.4 Уповноважені особи Претендента 

3.4.1 Уповноваженими особами Претендента є фізичні особи, уповноважені представляти 

Претендента на підставі відповідних Документів на представництво (залежно від 

випадку) у зв’язку з проведенням Концесійного конкурсу, у тому числі (для цілей цієї 

Інструкції для Заявників) щодо таких питань, як підписання і подання Заявки та 

здійснення усіх комунікацій щодо Заявки. 

3.4.2 Якщо Уповноважена особа Претендента діє на підставі довіреності, то така довіреність 

має відповідати вимогам до змісту довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги до змісту 

довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки). Якщо Уповноважена особа Претендента діє на 

підставі інших Документів на представництво, то такі документи повинні чітко 

визначати повноваження Уповноваженої особи Претендента для цілей представництва 

Претендента у зв’язку з проведенням Концесійного конкурсу, при цьому обсяг таких 

повноважень повинен бути щонайменше такий самий, як той, що зазначений у Формі B 

(Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки). 
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Претендентам рекомендується призначати Уповноважених осіб Претендента для цілей 

участі у Концесійному конкурсі на підставі довіреностей. Претендент може призначити 

не більше ніж 10 (десять) Уповноважених осіб Претендента. Повний список 

Уповноважених осіб Претендента із зазначенням Документів на представництво кожної 

Уповноваженої особи Претендента має бути поданий у складі Заявки згідно з Формою 

C (Вихідна інформація про Заявника) Додатка 5 (Зміст Заявки). 

3.5 Робоча група Концесієдавця 

3.5.1 Концесієдавець створив спеціальну робочу групу, яка складається із працівників 

Концесієдавця (членів Конкурсної комісії) і відповідає за відкриття конвертів із 

Заявками, розгляд Заявок та підготовку висновків про допущення або недопущення 

Претендентів до участі у Концесійному конкурсі («Робоча група Концесієдавця»). 

3.5.2 Робоча група Концесієдавця складається із 5 (п'яти) членів. Голова Робочої групи 

Концесієдавця є секретарем Конкурсної комісії. Склад Робочої групи Концесієдавця 

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України «Про деякі питання 

роботи конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у 

концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України» № 130 від 27 

лютого 2019 року, який доступний для загальної інформації за веб-посиланням, 

наведеним в Інформаційному листі. Склад Робочої групи Концесієдавця може бути 

надалі змінений за рішенням Концесієдавця, у тому числі через Потенційний конфлікт 

інтересів або Реальний конфлікт інтересів будь-якого члена Робочої групи 

Концесієдавця з будь-яким Претендентом. 

3.5.3 Для прийняття рішень та виконання завдань, визначених цією Інструкцією для 

Заявників, Робоча група Концесієдавця проводить засідання. Голова Робочої групи 

Концесієдавця головує на засіданнях Робочої групи Концесієдавця.  

3.5.4 Рішення Робочої групи Концесієдавця приймаються шляхом голосування більшістю від 

складу Робочої групи Концесієдавця. У разі рівної кількості голосів голос голови 

засідання Робочої групи Концесієдавця є вирішальним. Робоча група Концесієдавця 

оформлює усі рішення, прийняті на засіданнях Робочої групи Концесієдавця, у своїх 

протоколах. 

3.5.5 Членам Робочої групи Концесієдавця заборонено прямо або опосередковано брати 

участь в підготовці та/або подачі будь-яких Заявок, а також надавати допомогу щодо 

цих питань будь-якому Заявнику. 

Члени Робочої групи Концесієдавця повинні бути незалежні та неупереджені у 

прийнятті рішень в межах своїх повноважень і не повинні мати Потенційного конфлікту 

інтересів або Реального конфлікту інтересів з будь-яким Претендентом.  

3.6 Конкурсна комісія 

3.6.1 Концесієдавець створив конкурсну комісію, яка відповідає за проведення всього 

Концесійного конкурсу і зокрема (для цілей цієї Інструкції для Заявників) – за 

затвердження висновків про допущення або недопущення Претендентів до участі в 

Концесійному конкурсі («Конкурсна комісія»). Склад Конкурсної комісії 

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України «Про деякі питання 

роботи конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у 

концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України» № 130 від 27 

лютого 2019 року, який доступний для загальної інформації за веб-посиланням, 
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наведеним в Інформаційному листі. Конкурсна комісія діє на підставі положення і 

регламенту, затверджених Концесієдавцем. 

3.6.2 До складу Конкурсної комісії входять незалежні експерти для надання консультацій та 

іншої допомоги щодо питань в межах їх компетенції («Експерти») протягом 

Концесійного конкурсу. Експерти є членами Конкурсної комісії та можуть брати участь 

в засіданнях Робочої групи Концесієдавця і Конкурсної комісії, які проводяться 

відповідно до цієї Інструкції для Заявників. 

3.6.3 Членам Конкурсної комісії заборонено прямо або опосередковано брати участь у 

підготовці та/або подачі будь-яких Заявок, а також надавати допомогу щодо цих питань 

будь-якому Заявнику. 

Члени Конкурсної комісії повинні бути незалежні та неупереджені у прийнятті рішень 

в межах своїх повноважень і не повинні мати Потенційного конфлікту інтересів чи 

Реального конфлікту інтересів з будь-яким Претендентом.  

3.7 Запрошені особи 

3.7.1 Концесієдавець, Конкурсна комісія та Робоча група Концесієдавця можуть залучити за 

згодою Запрошених осіб (які не є Експертами) для надання консультацій та іншої 

допомоги в межах їх компетенції протягом Концесійного конкурсу, а також під час 

переговорів та підписання Концесійного договору. 

Запрошені особи мають право бути присутніми на засіданнях Конкурсної комісії та 

Робочої групи Концесієдавця, брати участь в обговореннях, надавати пояснення і 

консультації на засіданнях Конкурсної комісії та Робочої групи Концесієдавця, 

ознайомлюватися з документами, що виносяться на розгляд Конкурсної комісії та 

Робочої групи Концесієдавця, протоколами Конкурсної комісії та Робочої групи 

Концесієдавця, а також з документами, що розглядаються під час переговорів та 

підписання Концесійного договору.  

3.7.2 Запрошені особи не є членами Конкурсної комісії та Робочої групи Концесієдавця і не 

мають права голосу щодо питань, які розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії 

та Робочої групи Концесієдавця, а також щодо прийняття будь-якого рішення 

Концесієдавця під час переговорів і підписання Концесійного договору. Присутність 

або відсутність Запрошених осіб на засіданнях Конкурсної комісії та Робочої групи 

Концесієдавця не впливає на правомочність таких засідань. Запрошеним особам 

заборонено прямо або опосередковано брати участь в підготовці та/або подачі будь-

яких Заявок, а також надавати допомогу щодо цих питань будь-якому Заявнику. 

Запрошені особи повинні бути незалежні та неупереджені у наданні консультацій та 

іншої допомоги в межах своєї компетенції і не повинні мати Потенційного конфлікту 

інтересів чи Реального конфлікту інтересів з будь-яким Претендентом.  

3.8 Уповноважені особи Концесієдавця 

Уповноваженими особами Концесієдавця є голова, заступник голови і секретар 

Конкурсної комісії, а також голова Робочої групи Концесієдавця. Інформація про 

Уповноважених осіб Концесієдавця станом на дату затвердження цієї Інструкції для 

Заявників наведена в Інформаційному листі. Концесієдавець має повідомити Заявників 

про зміни інформації щодо Уповноважених осіб Концесієдавця, зазначених в 

Інформаційному листі, у спосіб, визначений статтею 6.1.1. 

3.9 Комунікація 
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3.9.1 Вся комунікація, що передбачена цією Інструкцією для Заявників (у тому числі подання 

Заявок, надання додаткової інформації щодо Заявок та уточнення Заявок), повинна 

здійснюватися Уповноваженими особами Претендента та Уповноваженими особами 

Концесієдавця, якщо в Інструкції для Заявників не зазначено інше. 

3.9.2 Якщо в Інструкції для Заявників не зазначено інше, юридична сила надається виключно 

комунікації, інформації та документам у паперовій формі, які подані та/або отримані 

відповідно до цієї Інструкції для Заявників, що охоплює, зокрема, Заявки, додаткову 

інформацію щодо Заявок та комунікацію із Робочою групою Концесієдавця, 

Конкурсною комісією та Концесієдавцем (залежно від випадку).  

Для спрощення чи прискорення процедур, передбачених цією Інструкцією для 

Заявників, певна комунікація, інформація та документи можуть бути додатково подані 

та/або отримані за цією Інструкцією для Заявників в електронній формі, у тому числі 

електронною поштою. У разі будь-яких розбіжностей між комунікацією, інформацією 

та документами у паперовій формі та комунікацією, інформацією та документами в 

електронній формі, які були подані та/або отримані відповідно до цієї Інструкції для 

Заявників, перевагу має комунікація, інформація та документи у паперовій формі. 

4. ПІДГОТОВКА ЗАЯВОК 

4.1 Загальні вимоги до форми та змісту Заявок  

4.1.1 Заявники повинні підготувати Заявки відповідно до вимог щодо форми та змісту, 

наведених у Додатку 5 (Зміст Заявки). Кожен Заявник, у тому числі Заявник, який бере 

участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, може подати лише одну 

Заявку. 

4.1.2 Надання будь-якої інформації чи документів, які не передбачені Додатком 5 (Зміст 

Заявки), зокрема будь-яких маркетингових матеріалів, технічних або фінансових 

пропозицій щодо реалізації Проекту, або будь-яких інших технічних, фінансових чи 

інших документів або інформації, не визначених у Додатку 5 (Зміст Заявки), не 

допускається. Надання такої інформації чи документів у складі Заявки є підставою для 

відхилення Заявки.  

4.1.3 Заявник має підготувати і подати 1 (один) оригінал повної Заявки у письмовій формі та 

1 (одну) копію Заявки в електронній формі (на USB-носії), чітко позначаючи їх словами 

«ОРИГІНАЛ» та «ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ» відповідно. У разі будь-яких розбіжностей 

між оригіналом Заявки у письмовій формі та копією Заявки в електронній формі, 

перевага надається оригіналу Заявки у письмовій формі. 

Виявлення розбіжностей між оригіналом Заявки у письмовій формі та копією Заявки в 

електронній формі не є підставою для відхилення Заявки.  

4.1.4 Оригінал Заявки у письмовій формі повинен бути надрукований або написаний від руки 

незмивними чорнилами та підписаний Уповноваженою особою Претендента. 

Всі сторінки Заявки відповідно до змісту, визначеного у Додатку 5 (Зміст Заявки), 

повинні бути пронумеровані, прошиті та підписані Уповноваженою особою 

Претендента.  

4.1.5 Копія Заявки в електронній формі (на USB-носії) повинна відповідати змісту оригіналу 

Заявки у письмовій формі, складатися із незаархівованих та незахищених файлів у 

форматі PDF, доступному для друку та відтворення, та не повинна містити вірусних чи 

інших шкідливих програм.  
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Для уникнення суперечностей, на USB-носії має міститися відсканована повна версія 

оригінальної Заявки в електронній формі у форматі PDF. 

4.1.6 Заявка не повинна містити виправлень, пропусків чи дописок, якщо Інструкцією для 

Заявників не передбачено інше. 

4.2 Мова Заявки та мова кореспонденції 

4.2.1 Якщо Додатком 5 (Зміст Заявки) не передбачено інше, до мови Заявки та мови 

кореспонденції застосовуються такі правила: 

(a) Всі форми та документи, що входять до складу Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст 

Заявки), готуються українською мовою. 

(b) Деякі підтвердні документи щодо нерезидентів (Заявників, Учасників Об’єднання 

або Пов’язаних компаній), які вимагаються згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), 

можуть бути підготовлені і подаватися у складі Заявки іноземною мовою (іншою, 

ніж українська). Заявники повинні перекласти такі документи або їх частини 

(залежно від випадку) на українську мову відповідно до вимог щодо засвідчення, 

встановлених у Додатку 5 (Зміст Заявки). 

(c) Вся кореспонденція, пов’язана із Заявкою, здійснюється українською мовою. 

4.3 Режим інформації з обмеженим доступом у Заявці 

4.3.1 Заявники можуть визначити відповідні частини Заявки як такі, що містять інформацію 

з обмеженим доступом. На кожній сторінці Заявки, що містить інформацію з 

обмеженим доступом, має бути позначка «МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ 

ДОСТУПОМ». На кожній сторінці Заявки, що містить інформацію з обмеженим 

доступом, Заявник також має позначити в довільно обраний спосіб конкретні дані 

(інформацію), які він відніс до інформації з обмеженим доступом. Положення цієї статті 

не обмежують Концесієдавця у розкритті змісту Заявки Запрошеним особам. 

4.3.2 Режим інформації з обмеженим доступом у Заявці не застосовується до інформації, яка 

не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до 

Законодавства України.  

4.4 Зовнішнє оформлення Заявки 

4.4.1 Заявник повинен подати Заявку в непрозорому належним чином заклеєному конверті 

або в коробці для поштових відправлень. Конверт або коробка для поштових 

відправлень повинні містити оригінал Заявки у письмовій формі та копію Заявки в 

електронній формі (на USB-носії).  

На конверті або коробці для поштових відправлень із Заявкою повинні бути зазначені 

такі відомості: 

(a) повне найменування (ім’я) та адреса Заявника та Уповноваженої особи 

Претендента; 

(b) адреса Конкурсної комісії, зазначена в Інформаційному листі; і 

(c) напис: «ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ ЩОДО 

ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ МАЙНА ДП «СК «ОЛЬВІЯ» І МАЙНА ДП «АМПУ». 

ОСОБИСТО СЕКРЕТАРЮ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ». 



23 

Продовження додатка 2 

4.4.2 Якщо конверт або коробка для поштових відправлень не оформлені відповідно до вимог 

статті 4.4.1, Концесієдавець, Робоча група Концесієдавця та Конкурсна комісія не 

нестимуть відповідальності за втрату будь-якої частини Заявки, а також за збереження 

будь-якої інформації з обмеженим доступом, що може в них міститися. 

4.4.3 Для уникнення суперечностей, Заявникам забороняється подавати Заявки електронною 

поштою, поштою або факсимільним повідомленням. 

4.5 Відповідальність за достовірність та повноту інформації, яка міститься у Заявці  

Заявник несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, яка міститься у 

Заявці. Поданням Заявки Заявник також погоджується з тим, що:  

(a) вся подана в Заявці інформація є дійсною протягом всього строку проведення 

Концесійного конкурсу, включно до моменту укладення Концесійного договору (у 

разі визнання відповідного Претендента переможцем Концесійного конкурсу); 

(b) Концесієдавець має право скасувати своє рішення про допущення Претендента до 

участі у Концесійному конкурсі та відмовитися від підписання Концесійного 

договору на будь-якому етапі Концесійного конкурсу, якщо Концесієдавець 

виявить обставини, що доводять неповноту та/або недостовірність інформації, 

наведеної у поданій Претендентом Заявці; 

(c) Концесієдавець не несе відповідальності за достовірність та повноту інформації, 

яка міститься у Заявці.  

4.6 Графік 

4.6.1 Орієнтовний графік із зазначенням основних етапів Проекту для цілей цієї Інструкції 

для Заявників, з моменту оприлюднення Оголошення про Концесійний конкурс до 

завершення Концесійного конкурсу («Орієнтовний графік»), наведений у Додатку 2 

(Орієнтовний графік).  

4.6.2 Концесієдавець має право на свій розсуд і без попереднього повідомлення Заявників 

вносити зміни до Орієнтовного графіка. Заявники не мають жодним чином покладатися 

на Орієнтовний графік, а Концесієдавець не несе жодної відповідальності за наслідки 

внесення будь-яких змін до Орієнтовного графіка. Концесієдавець повідомляє 

Заявників про факт внесення змін до Орієнтовного графіка у спосіб, передбачений 

статтею 6.1.1.  

4.7 Дозвіл Антимонопольного комітету України 

4.7.1 Відповідно до Законодавства України, одержання в концесію активів у вигляді єдиного 

майнового комплексу, а також набуття Контролю над суб’єктом господарювання через 

його створення, визнаються концентрацією. Транзакції, що визнаються 

концентраціями, вимагають попереднього отримання дозволу АМКУ, якщо учасники 

концентрації досягають чи перевищують відповідні фінансові показники, передбачені 

Законодавством України.  

4.7.2 Кожен Претендент несе відповідальність за аналіз, дослідження, оцінку, діагностику та 

інші процедури перевірки щодо отримання дозволу АМКУ, а також за підготовку та 

подання відповідних документів, що вимагаються для отримання необхідного дозволу 

АМКУ у зв'язку з участю у Концесійному конкурсі та укладенням Концесійного 

договору. Інформація, яка стосується отримання необхідного дозволу АМКУ у зв'язку 

з участю у Концесійному конкурсі та укладенням Концесійного договору (включно з 
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відповідними даними щодо ДП «СК «Ольвія» та ДП «АМПУ»), наведена у Кімнаті 

даних.  

4.7.3 Претенденти мають право звертатися до АМКУ з відповідною заявою на будь-якому 

етапі Концесійного конкурсу. Претендентам рекомендується звернутися до АМКУ з 

відповідною заявою у найкоротші можливі строки з дати Оголошення Концесійного 

конкурсу. Більш детальна інформація щодо отримання дозволу АМКУ наведена в 

Інструкції для учасників.  

4.8 Кімната даних 

4.8.1 Концесієдавець створив спеціальний веб-ресурс, що містить інформацію в електронній 

формі, яка може бути необхідною для підготовки і подання Заявок та конкурсних 

пропозицій під час Концесійного конкурсу («Кімната даних»). Кімната даних 

складається із двох частин: 

(a) частини 1 Кімнати даних, яка містить публічно доступну (неконфіденційну) 

інформацію для участі у Концесійному конкурсі («Частина 1 Кімнати даних»). 

Частина 1 Кімнати даних доступна за посиланням, наведеним в Інформаційному 

листі; 

(b) частини 2 Кімнати даних, яка містить конфіденційну інформацію для участі у 

Концесійному конкурсі («Частина 2 Кімнати даних»). Доступ до Частини 2 

Кімнати даних надається Претенденту та іншим користувачам після допущення 

Претендента до участі у Концесійному конкурсі відповідно до цієї Інструкції для 

Заявників і за умови сплати Претендентом Реєстраційного внеску та укладення 

Договору про конфіденційність інформації з Концесієдавцем (як зазначено у розділі 

8 Інструкції для Заявників). 

4.8.2 Правила доступу та особливості користування Кімнатою даних визначені у Правилах 

Кімнати даних, які також є додатком до Договору про конфіденційність інформації. 

Претендент, який уклав Договір про конфіденційність інформації, відповідає за 

дотримання вимог щодо конфіденційності і нерозголошення інформації всіма 

користувачами Частини 2 Кімнати даних, як передбачено у Договорі про 

конфіденційність інформації. 

5. ПОДАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІДКРИТТЯ ЗАЯВОК  

5.1 Строк подання Заявок 

5.1.1 Заявки подаються Конкурсній комісії протягом 60 (шістдесяти) днів з дати публікації 

Оголошення Концесійного конкурсу в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України», 

залежно від того, яка з цих дат настане пізніше («Строк подання Заявок»).  

5.1.2 Під час розрахунку часу для подання Заявок Претендентам слід взяти до уваги, що: 

(a) протягом зазначеного у статті 5.1.1 Строку подання Заявок також мають бути 

подані конкурсні пропозиції Претендентів, допущених до участі у Концесійному 

конкурсі; та  

(b) прийняття рішення про допущення чи недопущення Претендентів до Концесійного 

конкурсу відповідно до цієї Інструкції для Заявників може зайняти до 14 

(чотирнадцяти) днів з дати реєстрації Заявки.  
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Будь-які конкурсні пропозиції, подані після закінчення Строку подання Заявок, навіть 

якщо відповідні Заявки були подані до закінчення Строку подання Заявок, розглядатися 

не будуть.  

5.2 Порядок подання Заявок 

5.2.1 Заявник має подати Заявку за адресою Конкурсної комісії та відповідно до графіка 

прийому Заявок, які зазначені в Інформаційному листі.  

5.2.2 Для того, щоб подати Заявку, потрібно надіслати попередній запит українською мовою 

секретарю Конкурсної комісії. Такий запит може бути: 

(a) поданий особисто Уповноваженою особою Претендента за адресою Конкурсної 

комісії, вказаною в Інформаційному листі, у Робочі дні з 15:00 до 17:00, або  

(b) надісланий Уповноваженою особою Претендента електронним листом на 

електронну пошту Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному листі. 

Запит має: 

(a) містити повне ім’я (найменування) Заявника; 

(b) містити повне ім’я Уповноваженої особи Претендента або Уповноважених осіб 

Претендента, які подаватимуть Заявку; 

(c) містити запитувані дату і час подання Заявки відповідно до графіка прийому Заявок, 

зазначеного в Інформаційному листі; 

(d) містити копії (письмові копії – у разі подання запиту особисто за адресою 

Конкурсної комісії; додатки до електронного листа у вигляді відсканованих копій 

– у разі подання запиту електронною поштою) документів, що посвідчують особу, 

та Документів на представництво Уповноваженої особи Претендента або 

Уповноважених осіб Претендента, які подаватимуть Заявку. 

У разі подання запиту особисто за адресою Конкурсної комісії Уповноважена особа 

Претендента повинна пред'явити секретарю Конкурсної комісії оригінали документів, 

зазначених у пункті (d) цієї статті вище. 

Копії документів, що посвідчують особу, зазначені у пункті (d) цієї статті вище, які 

оформлені іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), повинні бути належним 

чином перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). Копії Документів на представництво, зазначені у пункті (d) цієї 

статті вище, повинні бути оформлені відповідно до вимог Додатка 5 (Зміст Заявки). 

5.2.3 Секретар Конкурсної комісії не пізніше ніж на наступний Робочий день після дати 

запиту Заявника, поданого за статтею 5.2.2, надсилає відповідь на такий запит 

електронною поштою. У цій відповіді зазначаються дата і час подання Заявки (не 

пізніше ніж третій Робочий день після дати запиту Заявника, поданого за статтею 5.2.2), 

а також інша інформація, яка може бути необхідною для подання Заявки. Уповноважена 

особа Претендента має підтвердити (електронною поштою) отримання відповіді 

секретаря Конкурсної комісії із призначеними датою і часом подання Заявки. 

Дата і час подання Заявки, призначені відповідно до статей 5.2.2-5.2.3, є датою і часом 

для здійснення реєстрації Заявки та проведення засідання з відкриття Заявки відповідно 

до статей 5.3-5.4. 
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5.3 Реєстрація Заявок 

5.3.1 Заявка подається Уповноваженою особою Претендента або Уповноваженими особами 

Претендента особисто (на руки) секретарю Конкурсної комісії у дату і час, призначені 

відповідно до статей 5.2.2-5.2.3. Уповноважена особа Претендента або Уповноважені 

особи Претендента повинні мати оригінали документів, що посвідчують особу, для 

доступу до приміщень Конкурсної комісії та пред’явити секретарю Конкурсної комісії 

Документи на представництво, оформлені відповідно до вимог, встановлених у 

Додатку 5 (Зміст Заявки).  

5.3.2 Після перевірки і підтвердження того, що конверт або коробка для поштових 

відправлень із Заявкою та Документи на представництво оформлені відповідно до 

вимог, встановлених цією Інструкцією для Заявників, секретар Конкурсної комісії в 

присутності Уповноваженої особи Претендента або Уповноважених осіб Претендента 

реєструє Заявку в книзі реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. При реєстрації 

Заявки конверт або коробка для поштових відправлень із Заявкою не відкривається. У 

книзі реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції вказуються, зокрема: 

(a) дата і час реєстрації Заявки; 

(b) реєстраційний номер Заявки; 

(c) повне ім’я або імена (прізвище, ім’я, по батькові) Уповноваженої особи 

Претендента або Уповноважених осіб Претендента; 

(d) невідповідності вимогам до оформлення конверта або коробки для поштових 

відправлень із Заявкою (за наявності), які передбачені статтею 4.4.1. 

Під час реєстрації Заявки Уповноважена особа Претендента розписується у книзі 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції на підтвердження того, що Заявка 

належним чином прийнята і зареєстрована. У разі відмови Уповноваженої особи 

Претендента поставити підпис секретар Конкурсної комісії зазначає про це у книзі 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. 

Секретар Конкурсної комісії має видати Уповноваженій особі Претендента або 

Уповноваженим особам Претендента довідку, яка повинна містити (і) реєстраційні дані, 

зазначені в пунктах (a)-(d) цієї статті; (іі) вказівку на те, чи Уповноважена особа 

Претендента або Уповноважені особи Претендента надалі запрошуються на засідання з 

відкриття Заявки (як зазначено у статті 5.4); (ііі) повне ім’я (прізвище, ім’я, по батькові) 

секретаря Конкурсної комісії, який проводив реєстрацію Заявки; (іv) зазначення Строку 

подання Заявок.  

5.3.3 Не приймаються та не реєструються такі Заявки:  

(a) Заявки, надіслані електронною поштою, поштою або факсимільним 

повідомленням. У разі надходження Заявки поштою конверт або коробка для 

поштових відправлень із Заявкою не розкривається і повертається поштою 

відправнику з повідомленням про відмову у прийнятті Заявки. У разі надходження 

Заявки електронною поштою або факсимільним повідомленням така Заявка не 

розглядається, а повідомлення про відмову у прийнятті Заявки надсилається 

відправнику відповідно електронною поштою або за допомогою факсимільного 

зв’язку.  
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(b) Заявки, подані після закінчення Строку подання Заявок. Такі Заявки повертаються 

Претендентам без розкриття конвертів або коробок для поштових відправлень із 

Заявками та разом із повідомленням про відмову у прийнятті Заявки. 

(c) Заявки, подані без дотримання вимог статті 4.4.1 або статей 5.2.2-5.2.3, а також 

Заявки, подані особою або особами, які не пред’явили Документи на 

представництво секретарю Конкурсної комісії. У разі надходження таких Заявок 

вони повертаються без розкриття конверта або без відкриття коробки для поштових 

відправлень із Заявкою (якщо застосовно) та разом із повідомленням про відмову у 

прийнятті Заявки особисто Уповноваженій особі Претендента або Уповноваженим 

особам Претендента та/або особі або особам, які не пред’явили Документи на 

представництво (залежно від випадку). 

5.4 Відкриття Заявок 

5.4.1 Після завершення реєстрації Заявки відповідно до статті 5.3 (окрім випадків, коли 

Заявка не прийнята і не зареєстрована, як зазначено в статті 5.3.3) Уповноважена особа 

Претендента або Уповноважені особи Претендента відвідують засідання Робочої групи 

Концесієдавця з відкриття Заявки. 

На цьому засіданні Робоча група Концесієдавця в присутності Уповноваженої особи 

Претендента або Уповноважених осіб Претендента відкриває конверт або коробку для 

поштових відправлень із Заявкою та перевіряє: 

(a) повноту Заявки, наявність у її складі належним чином оформлених документів та 

чи Заявка в цілому відповідає Додатку 5 (Зміст Заявки); та 

(b) відповідність форми і структури Заявки вимогам Інструкції для Заявників без 

очевидних Істотних відхилень, помилок чи інших формальних недоліків.  

У разі неявки Уповноваженої особи Претендента або Уповноважених осіб Претендента 

на засідання з відкриття Заявки Робоча група Концесієдавця проводить засідання без 

таких осіб та фіксує факт їх відсутності у своєму протоколі, складеному відповідно до 

статті 5.4.2.  

Для уникнення суперечностей, на засіданні Робочої групи Концесієдавця з відкриття 

Заявки не здійснюється розгляд Заявки щодо дотримання загальних вимог до 

Претендентів, наведених у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів), та щодо 

відповідності Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі, наведеним у 

Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 

5.4.2 Результати засідання з відкриття Заявки фіксуються у протоколі Робочої групи 

Концесієдавця. Протокол підписується кожним присутнім на засіданні членом Робочої 

групи Концесієдавця та Уповноваженою особою Претендента або Уповноваженими 

особами Претендента (окрім неявки таких осіб на засідання, як передбачено у статті 

5.4.1 вище, або відмови від підписання протоколу). Якщо Уповноважена особа 

Претендента або Уповноважені особи Претендента відмовляються підписувати 

протокол, Робоча група Концесієдавця фіксує факт такої відмови у протоколі. Неявка 

Уповноважених осіб Претендента на засідання з відкриття Заявки або відмова 

Уповноважених осіб Претендента від підписання протоколу за результатами засідання 

з відкриття Заявки не впливають на чинність відповідного протоколу чи правомочність 

відповідного засідання. 

В протоколі зазначається повний перелік документів, поданих у складі Заявки. У разі 

виявлення Робочою групою Концесієдавця будь-яких випадків неповноти та/або 
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невідповідності у Заявці, як передбачено у статті 5.4.1, Робоча група Концесієдавця має 

зазначити про це у своєму протоколі. Робоча група Концесієдавця також може прийняти 

рішення про звернення до Заявника із запитом про надання уточнень щодо Заявки 

відповідно до статті 7.4, зафіксувавши таке рішення у протоколі.  

У разі виявлення у складі Заявки документів, які не передбачені Додатком 5 (Зміст 

Заявки), зокрема будь-яких маркетингових матеріалів, технічних або фінансових 

пропозицій щодо реалізації Проекту, або будь-яких інших технічних, фінансових чи 

інших документів або інформації, не визначених у Додатку 5 (Зміст Заявки), Робоча 

група Концесієдавця повинна відобразити цей факт у своєму протоколі, і це є підставою 

для відхилення Заявки відповідно до цієї Інструкції для Заявників. 

5.4.3 Копія протоколу засідання Робочої групи Концесієдавця з відкриття Заявки надається 

Уповноваженій особі Претендента або Уповноваженим особам Претендента 

безпосередньо після засідання або надсилається Заявнику у спосіб, визначений статтею 

6.1.1, якщо Уповноважена особа Претендента або Уповноважені особи Претендента не 

були присутні на засіданні з відкриття Заявки. 

5.5 Витрати 

5.5.1 Заявник несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням Заявки, у тому числі 

витрати, пов’язані з підготовкою Заявником запитів та роз’яснень стосовно Заявки. 

Всі витрати, понесені Конкурсною комісією у зв’язку з поверненням нерозкритих 

Заявок Претендентам відповідно до цієї Інструкції для Заявників, покладаються на 

відповідних Претендентів.  

5.5.2 Рішення Концесієдавця про недопущення Претендента до участі в Концесійному 

конкурсі, добровільна відмова Претендента від участі в Концесійному конкурсі на будь-

якому його етапі або скасування Концесійного конкурсу за рішенням Концесієдавця чи 

суду не є підставами для відшкодування Претендентам витрат, пов’язаних з 

підготовкою та поданням Заявок.  

6. ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗАЯВОК, ВНЕСЕННЯ 

ЗМІН ДО ЗАЯВОК, ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВОК  

6.1 Порядок отримання додаткової інформації щодо Заявок 

6.1.1 Будь-яка особа, яка має намір взяти участь у Концесійному конкурсі, має право 

звернутися до Конкурсної комісії із письмовим запитом про надання додаткової 

інформації або роз’яснень щодо участі у Концесійному конкурсі з дня публікації 

Оголошення Концесійного конкурсу. Запит може бути: 

(a) надісланий поштою на адресу Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному 

листі; 

(b) поданий особисто Уповноваженою особою Претендента за адресою Конкурсної 

комісії, зазначеною в Інформаційному листі. 

Запит може бути додатково надісланий електронною поштою на електронну адресу 

Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному листі, з урахуванням положень статті 

3.9.2. 

У випадках, коли положення цієї Інструкції для Заявників містять посилання на 

комунікацію з Концесієдавцем відповідно до статті 6.1.1, така комунікація здійснюється 
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у спосіб, визначений цією статтею 6.1.1, з необхідними змінами, які стосуются адреси, 

електронної пошти та інших контактних даних Концесієдавця (залежно від випадку). 

6.1.2 Запит про надання додаткової інформації або роз’яснень щодо участі у Концесійному 

конкурсі має містити: 

(a) повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові) фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи, яка подає запит; 

(b) дані документів, що посвідчують особу (для фізичних осіб), або реєстраційні дані 

(для юридичних осіб); 

(c) інформацію про місцезнаходження або місце проживання особи, яка подає запит; 

(d) посилання на Оголошення Концесійного конкурсу або зазначення об’єкта концесії; 

(e) чітко сформульований запит про надання інформації або роз’яснень; 

(f) спосіб отримання відповіді на запит відповідно до статті 6.1.1; 

(g) контактні дані особи, яка подає запит; 

(h) дату подання запиту. 

Якщо запит подає особисто Уповноважена особа Претендента, для подання такого 

запиту вона має пред’явити документи, що посвідчують її особу, та Документи на 

представництво.  

6.1.3 Зацікавленим особам рекомендується подавати свої запити про надання додаткової 

інформації або роз’яснень щодо участі у Концесійному конкурсі протягом 5 (п’яти) днів 

з дня публікації Оголошення Концесійного конкурсу. Конкурсна комісія надає 

інформацію або роз’яснення щодо Концесійного конкурсу на запити, отримані в межах 

5 (п’яти) днів з дня публікації Оголошення Концесійного конкурсу, протягом 5 (п’яти) 

Робочих днів з моменту закінчення зазначеного 5-денного строку з дня публікації 

Оголошення Концесійного конкурсу.  

6.1.4 Конкурсна комісія надає інформацію або роз’яснення щодо Концесійного конкурсу на 

запити, отримані після спливу 5 (п’яти) днів з дня публікації Оголошення Концесійного 

конкурсу, протягом 20 (двадцяти) Робочих днів.  

6.1.5 Конкурсна комісія надає інформацію або роз’яснення на запити у спосіб, визначений 

статтею 6.1.1, з урахуванням положень статті 3.9.2. Інформація або роз’яснення 

надаються в обсязі, необхідному для підготовки та подання Заявок відповідно до цієї 

Інструкції для Заявників.  

6.1.6 Інформація, необхідна для підготовки конкурсної пропозиції, зокрема інформація про 

умови надання земельних ділянок, вимоги до будівництва та фінансування, основні 

зобов’язання Концесієдавця та концесіонера та інша інформація, яка стосується 

конкурсної пропозиції, міститься в Інструкції для учасників та Концесійному договорі, 

які призначені для Претендентів, допущених до участі в Концесійному конкурсі 

відповідно до цієї Інструкції для Заявників.  

6.1.7 Конкурсна комісія може надати консолідовану відповідь на декілька подібних або 

однакових запитів через Кімнату даних та/або електронною поштою. Конкурсна комісія 

залишає за собою право не відповідати на певні запити, зокрема на ті, що не були подані 

у письмовій формі або не відповідають вимогам статей 6.1.1 та 6.1.2 вище.  
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6.2 Внесення змін до Заявок 

Заявки повинні бути підготовлені відповідно до вимог щодо змісту та форми, 

встановлених у Додатку 5 (Зміст Заявки), та не повинні містити змін та відхилень від 

вимог, встановлених у Додатку 5 (Зміст Заявки), окрім випадків, передбачених цією 

Інструкцією для Заявників.  

Внесення змін до Заявки, подання додаткових документів до Заявки та визнання 

допустимими невідповідностей у Заявці можуть здійснюватися відповідно до статей 7.4 

та 7.5.  

6.3 Відкликання Заявок 

6.3.1 Претендент може відкликати свою Заявку в будь-який час до закінчення Строку 

подання Заявок. Відкликання Заявки має здійснюватися з дотриманням таких вимог:  

(a) Уповноважена особа Претендента повинна подати письмове повідомлення в 

довільній формі про відкликання Заявки особисто (на руки) секретареві Конкурсної 

комісії. Таке повідомлення готується українською мовою, має містити напис 

«Заявка на участь у концесійному конкурсі щодо передачі в концесію майна ДП 

«СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: повідомлення про відкликання Заявки» та ім'я 

(найменування) відповідного Претендента, який відкликає Заявку.  

(b) Уповноважена особа Претендента узгоджує дату і час подання і подає 

повідомлення про відкликання Заявки секретареві Конкурсної комісії в порядку, 

встановленому в статтях 5.2-5.3, з урахуванням необхідних змін за цією статтею 

6.3. Після отримання такого повідомлення секретар Конкурсної комісії має надати 

Уповноваженій особі Претендента письмове підтвердження про прийняття 

відкликання Заявки, в якому зазначається, що Заявка вважається такою, що 

відкликана Претендентом.  

(c) Відкликана Заявка та всі документи у її складі Претенденту не повертаються 

(незалежно від того, чи подав такий Претендент конкурсну пропозицію відповідно 

до Інструкції для учасників чи ні). Якщо Претендент відкликає Заявку після свого 

допущення до участі в Концесійному конкурсі за цією Інструкцією для Заявників 

та подання своєї конкурсної пропозиції за Інструкцією для учасників (зокрема, у 

зв'язку зі зміною складу Об'єднання відповідно до статті 3.1.2 Інструкції для 

учасників), то секретар Конкурсної комісії разом із наданням підтвердження про 

прийняття відкликання Заявки, зазначеним у пункті (b) вище, повертає також 

Уповноваженій особі Претендента нерозкритий конверт або нерозкриту коробку 

для поштових відправлень із конкурсною пропозицією такого Претендента. 

6.3.2 Претендент, який відкликав свою Заявку, може до закінчення Строку подання Заявок 

скористатися правом подати нову Заявку згідно з вимогами цієї Інструкції для Заявників 

і надалі подати конкурсну пропозицію відповідно до Інструкції для учасників. 

7. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК 

7.1 Розгляд Заявок Робочою групою Концесієдавця 

7.1.1 Після завершення процедури відкриття Заявок, встановленої статтею 5.4, Робоча група 

Концесієдавця проводить окреме закрите засідання для проведення детального 

розгляду Заявки щодо дотримання загальних вимог до Претендентів, наведених у 

Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів), та щодо відповідності Критеріям 

допущення до участі в Концесійному конкурсі, наведеним у Додатку 4 (Критерії 
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допущення до участі в Концесійному конкурсі). Участь Заявника (Уповноваженої особи 

Претендента) у такому засіданні не допускається.  

7.1.2 За результатами засідання щодо розгляду Заявки і з урахуванням положень статей 

7.4,7.6 нижче Робоча група Концесієдавця готує висновок про допущення чи 

недопущення Претендента до участі в Концесійному конкурсі.  

Претендент, Заявка якого відповідає загальним вимогам до Претендентів, наведеним у 

Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів), та Критеріям допущення до участі в 

конкурсі, наведеним у Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі), визнається Робочою групою Концесієдавця допущеним до участі в 

Концесійному конкурсі.  

Претендент, Заявка якого не відповідає загальним вимогам до Претендентів, наведеним 

у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів), та/або Критеріям допущення до участі 

в конкурсі, наведеним у Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі), визнається Робочою групою Концесієдавця недопущеним до участі в 

Концесійному конкурсі.  

Для уникнення суперечностей, Робоча група Концесієдавця може зазначити у своєму 

висновку про недопущення Заявника до участі в Концесійному конкурсі, якщо за 

результатами розгляду Заявки відповідно до цієї статті 7.1 виявлено, що: 

(a) Заявка не містить документів та/або інформації, які повинні бути надані відповідно 

до цієї Інструкції для Заявників, або такі документи та/або інформація подані у 

неповному обсязі; 

(b) Заявка оформлена з порушенням вимог, встановлених цієї Інструкцією для 

Заявників; 

(c) Заявка містить документи, які не передбачені Додатком 5 (Зміст Заявки), зокрема 

будь-які маркетингові матеріали, технічні або фінансові пропозиції щодо реалізації 

Проекту, або будь-які інші технічні, фінансові чи інші документи або інформацію, 

не визначені у Додатку 5 (Зміст Заявки); 

(d) Заявка містить неправдиву інформацію та/або документи; 

(e) недотримані загальні вимоги до Претендентів, наведені в Додатку3 (Загальні 

вимоги до Претендентів), Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі, 

наведені в Додатку 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), або 

інші вимоги щодо Заявників, інших Учасників Об’єднання або їхніх Пов’язаних 

компаній, встановлені цією Інструкцією для Заявників (у тому числі вимоги статей 

3.1.6 і 3.2).  

7.1.3 Робоча група Концесієдавця надсилає свій висновок про допущення чи недопущення до 

участі в Концесійному конкурсі Конкурсній комісії безпосередньо після свого засідання 

щодо розгляду Заявки. 

7.2 Затвердження висновків про допущення або недопущення до участі в 

Концесійному конкурсі Конкурсною комісією 

7.2.1 Конкурсна комісія проводить окреме закрите засідання щодо затвердження висновку, 

підготовленого Робочою групою Концесієдавця за статтею 7.1. За результатами цього 

засідання Конкурсна комісія: 
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(a) приймає рішення про затвердження висновку Робочої групи Концесієдавця; або 

(b) приймає рішення про внесення змін до висновку Робочої групи Концесієдавця і 

затверджує своїм рішенням змінений висновок. 

7.2.2 Конкурсна комісія надсилає своє рішення, наведене у пункті (а) або (b) статті 7.2.1, 

разом з оригіналом висновку Робочої групи Концесієдавця, підготовленим за статтею 

7.1, Концесієдавцю не менше ніж за 3 (три) Робочі дні до спливу 14-денного строку для 

надсилання Заявнику відповідного повідомлення Концесієдавця, зазначеного у статті 

8.1. 

7.3 Конфіденційність процесу розгляду Заявок 

7.3.1 Інформація щодо розгляду Заявок не може розголошуватися Заявникам або іншим 

особам, які офіційно не беруть участь у цьому процесі, до моменту офіційного 

повідомлення про результати розгляду Заявок відповідно до статті 8.1.  

7.3.2 Будь-які дії Заявника, спрямовані на досягнення домовленостей або справляння впливу 

на Концесієдавця, Робочу групу Концесієдавця чи Конкурсну комісію в процесі 

опрацювання ними Заявок, можуть бути підставою для відхилення його Заявки.  

7.4 Уточнення змісту Заявки 

7.4.1 Робоча група Концесієдавця або Конкурсна комісія може звернутися до Заявника із 

запитом про надання уточнень та/або додаткової інформації чи документів щодо Заявки 

(у тому числі щодо кожного Учасника Об’єднання) для визначення повноти й 

правильності оформлення Заявки або для розгляду Заявки по суті починаючи з дати 

реєстрації Заявки (як зазначено у статті 5.2). Такий запит надсилається Заявнику у 

спосіб, зазначений у статті 6.1.1 вище, але в будь-якому разі до прийняття і 

затвердження висновку про допущення або недопущення до участі в Концесійному 

конкурсі відповідно до статей 7.1-7.2.  

У разі отримання такого запиту Заявник повинен надати запитувану інформацію та/або 

документи Робочій групі Концесієдавця або Конкурсній комісії протягом 5 (п'яти) 

Робочих днів з дня отримання запиту.  

7.4.2 Ненадання інформації та/або документів щодо Заявки на запит Робочої групи 

Концесієдавця або Конкурсної комісії відповідно до статті 7.4.1 може бути підставою 

для відхилення Заявки.  

7.5 Визнання допустимими невідповідностей у Заявці 

Конкурсна комісія може визнати допустимими незначні невідповідності або неточності 

у Заявці, які не становлять Істотних відхилень та не обмежують або не впливають на 

визначення повноти й правильності оформлення Заявки або на розгляд Заявки по суті 

відповідно до положень цієї Інструкції для Заявників, у тому числі, але не виключно, 

технічні помилки та описки. Рішення про визнання допустимими невідповідностей у 

Заявці відображається в протоколі засідання Конкурсної комісії щодо затвердження 

висновку Робочої групи Концесієдавця про допущення чи недопущення до участі в 

Концесійному конкурсі (як зазначено у статті 7.2.1). 

7.6 Запити щодо Заявок 

7.6.1 Робоча група Концесієдавця або Конкурсна комісія може звернутися до органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, фінансової установи, іншої 
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юридичної чи фізичної особи (залежно від випадку) із відповідним запитом для 

перевірки достовірності інформації та/або документів у складі Заявки чи уточнення 

будь-якого іншого питання, яке стосується визначення повноти й правильності 

оформлення Заявки або розгляду Заявки по суті. Запит може бути здійснений 

починаючи з дати реєстрації Заявки (як зазначено у статті 5.2), але в будь-якому разі до 

прийняття і затвердження висновку про допущення або недопущення до участі в 

Концесійному конкурсі відповідно до статей 7.1-7.2. 

7.6.2 Якщо в результаті запитів Робочої групи Концесієдавця або Конкурсної комісії будуть 

отримані відомості, які впливають на визначення повноти й правильності оформлення 

Заявки або розгляду Заявки по суті відповідно до цієї Інструкції для Заявників, зокрема, 

якщо будуть з’ясовані обставини, що доводять неповноту чи недостовірність інформації 

та/або документів у складі Заявки, це може бути підставою для відхилення Заявки.  

8. ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

8.1 Повідомлення про допущення або недопущення до Концесійного конкурсу  

8.1.1 Після отримання висновку Робочої групи Концесієдавця та відповідного рішення 

Конкурсної комісії відповідно до статті 7.2 Концесієдавець приймає рішення про 

допущення або недопущення Заявника до участі в Концесійному конкурсі згідно зі 

своїми внутрішніми процедурними правилами. Відповідно до цього рішення 

Концесієдавець протягом 14 (чотирнадцяти) днів після реєстрації Заявки: 

(a) надсилає відповідному Заявнику повідомлення про недопущення до участі в 

Концесійному конкурсі з обгрунтуванням підстав визнання такого Заявника 

недопущеним до участі в Концесійному конкурсі; або  

(b) надсилає відповідному Заявнику повідомлення про допущення до участі в 

Концесійному конкурсі разом з: 

- інформацією щодо способу, строків та місця одержання Інструкції для 

учасників, Концесійного договору та іншої Конкурсної документації; 

- примірниками Договору про конфіденційність інформації для підписання, 

як зазначено у статті 8.2; 

- інформацією щодо розміру Реєстраційного внеску та банківських реквізитів 

Концесієдавця для сплати Реєстраційного внеску.  

8.1.2 Повідомлення про допущення або недопущення до участі у Концесійному конкурсі, 

зазначені в пунктах (a) і (b) статті 8.1.1, надсилаються Заявнику у спосіб, встановлений 

статтею 6.1.1. 

8.2 Укладення Договору про конфіденційність інформації 

8.2.1 Разом із повідомленням про допущення до участі у Концесійному конкурсі відповідно 

до статті 8.1 Заявник отримує 2 (два) примірники Договору про конфіденційність 

інформації. Для подальшого отримання доступу до конфіденційної інформації за 

Проектом відповідно до вимог Договору про конфіденційність інформації Заявник має: 

(a) заповнити усі необхідні дані щодо себе та інших осіб у двох наданих примірниках 

Договору про конфіденційність інформації; 

(b) узгодити дату і час подання і подати заповнені та підписані примірники Договору 

про конфіденційність інформації секретареві Конкурсної комісії через 
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Уповноважену особу Претендента в порядку, встановленому в статтях 5.2-5.3, з 

урахуванням необхідних змін за цією статтею 8.2.  

Заповнені та підписані примірники Договору про конфіденційність інформації повинні 

бути позначені як «ДОГОВІР ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ: 

ПРИМІРНИК № 1. КОНЦЕСІЄДАВЦЮ ЧЕРЕЗ СЕКРЕТАРЯ КОНКУРСНОЇ 

КОМІСІЇ» та «ДОГОВІР ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ: ПРИМІРНИК 

№ 2. КОНЦЕСІЄДАВЦЮ ЧЕРЕЗ СЕКРЕТАРЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ». Після 

отримання поданих примірників Договору про конфіденційність інформації секретар 

Конкурсної комісії має надати Уповноваженій особі Претендента письмове 

підтвердження про прийняття цих примірників. 

8.2.2 Концесієдавець не пізніше ніж через 1 (один) Робочий день після отримання поданих 

Заявником примірників Договору про конфіденційність інформації надсилає 

Уповноваженій особі Претендента через секретаря Конкурсної комісії: 

(a) повідомлення про підтвердження укладення Договору про конфіденційність 

інформації разом із підписаним Концесієдавцем примірником Договору про 

конфіденційність інформації для Заявника та іншими даними, які можуть бути 

необхідні для доступу до конфіденційної інформації за таким договором (зокрема, 

із деталями доступу до Частини 2 Кімнати даних відповідно до Правил Кімнати 

даних); 

(b) повідомлення про відмову в укладенні Договору про конфіденційність інформації 

разом із обґрунтуванням такої відмови, надісланими Заявником примірниками 

Договору про конфіденційність інформації і вказівкою на очікуваний строк 

отримання оновлених примірників Договору про конфіденційність інформації з 

необхідними виправленнями, якщо надіслані Заявником примірники не 

відповідають вимогам, визначеним у Договорі про конфіденційність інформації. 

Заявник повинен докласти усіх зусиль для надсилання оновлених примірників Договору 

про конфіденційність інформації з необхідними виправленнями в максимально короткі 

строки після отримання повідомлення Концесієдавця, вказаного у пункті (b) цієї статті 

8.2.2 вище, відповідно до порядку, визначеного у статті 8.2.1 Після отримання 

оновлених примірників Договору про конфіденційність інформації Концесієдавець 

може надалі надіслати через секретаря Конкурсної комісії Уповноваженій особі 

Претендента одне із повідомлень, вказаних у пунктах (a) і (b) цієї статті 8.2.2. 

Повідомлення і документи, зазначені у пунктах (a) і (b) цієї статті 8.2.2, надсилаються у 

спосіб, встановлений статтею 6.1.1. 

8.3 Підготовчі дії 

8.3.1 Заявник, який отримав повідомлення про допущення до участі у Концесійному конкурсі 

відповідно до статті 8.1, сплатив Реєстраційний внесок та уклав Договір про 

конфіденційність інформації, має право:  

(a) отримати офіційне запрошення взяти участь у Концесійному конкурсі 

(«Запрошення до подання пропозицій») у спосіб, визначений статтею 6.1.1, та 

бути зареєстрованим Конкурсною комісією як Учасник конкурсу; 

(b) звернутися до Конкурсної комісії із запитом про організацію попередньої зустрічі 

щодо подання пропозиції, як зазначено в Інструкції для учасників; 
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(c) звернутися до Конкурсної комісії із запитом про відвідання ДП «СК «Ольвія» та 

філії «Ольвія» ДП «АМПУ», як зазначено в Інструкції для учасників; 

(d) користуватися Частиною 2 Кімнати даних, яка містить конфіденційну інформацію 

і матеріали, відповідно до вимог Договору про конфіденційність інформації. 

8.3.2 Уповноважена особа Претендента отримує Інструкцію для учасників, Концесійний 

договір та іншу Конкурсну документацію особисто відповідно до деталей повідомлення 

Концесієдавця, зазначених у статті 8.1.1(b). 

8.4 Інше 

8.4.1 Концесієдавець залишає за собою право скасувати своє рішення про допущення 

Заявника до участі у Концесійному конкурсі та відмовитись від підписання 

Концесійного договору на будь-якому етапі Концесійного конкурсу, якщо після 

допущення Заявника до участі у Концесійному конкурсі Концесієдавець виявить 

обставини, що доводять неповноту та/або недостовірність інформації, наведеної у 

поданій Заявником Заявці. 

8.4.2 Заявник, який не був допущений до участі у Концесійному конкурсі та отримав про це 

відповідне повідомлення, як зазначено в статті 8.1, має право подати повторну Заявку 

протягом Строку подання Заявок та відповідно до умов цієї Інструкції для Заявників. 

При цьому при поданні повторної Заявки мають бути виконані вимоги до виправлення 

невідповідностей Заявки, зазначені у повідомленні про недопущення до участі у 

Концесійному конкурсі, надісланому відповідно до статті 8.1.  

8.4.3 Після завершення процедури відкриття Заявок, встановленої статтею 5.4, всі Заявки 

зберігаються у Концесієдавця та не повертаються Претендентам.  
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Додаток 1 Інформаційний лист 

Наведені нижче дані є доповненням до Інструкції для Заявників. 

Назва Проекту Проект щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія 

«Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 

Контактні дані Концесієдавця Міністерство інфраструктури України 

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 14 

Веб-сайт: https://mtu.gov.ua/ 

 

Контактні дані Конкурсної комісії КОНКУРСНА КОМІСІЯ  

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 14 

Електронна пошта: tc-olvia@mtu.gov.ua 

Телефон: 044-351-48-98  

Графік прийому Заявок Понеділок - четвер з 9:00 до 18:00 

П'ятниця з 9:00 до 16:45 

Уповноважені особи Концесієдавця Довгань Віктор Михайлович – заступник Міністра 

інфраструктури України з питань європейської 

інтеграції, голова Конкурсної комісії 

Басюк Олександр Григорович – директор 

Департаменту реформування та функціонування 

морського та річкового транспорту 

Мінінфраструктури, заступник голови Конкурсної 

комісії 

Старікова Олена Володимирівна – керівник 

експертної групи з питань внутрішнього водного 

транспорту Директорату морського та річкового 

транспорту Мінінфраструктури, відповідальний 

секретар Конкурсної комісії, голова Робочої групи 

Концесієдавця, каб. 02 

Посилання на Частину 1 Кімнати 

даних 

https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-

olviya.html 

Мова Заявок та мова кореспонденції Українська  

Кількість екземплярів Заявки Один (1) друкований оригінал 

Одна (1) електронна копія (на USB-носії) 

Строк подання Заявок 60 (шістдесят) днів з дати публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу в газетах «Урядовий кур’єр» 

та «Голос України», залежно від того, яка з цих дат 

настане пізніше 

Дата і час завершення Строку подання Заявок 

можуть бути додатково опубліковані на офіційному 

веб-сайті Концесієдавця для загальної інформації.  

Наказ Міністерства інфраструктури 

України «Про деякі питання роботи 

конкурсної комісії з проведення 

концесійного конкурсу щодо 

надання у концесію майна 

Повний текст українською мовою доступний за 

посиланням: https://mtu.gov.ua/documents/1212.html 

https://mtu.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html
https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html
https://mtu.gov.ua/documents/1212.html
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державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» та 

майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів 

України» № 130 від 27 лютого 2019 

року 
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Додаток 2 Орієнтовний графік 

Етап Орієнтовна дата  

Оголошення Концесійного конкурсу 
Дата публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу 

Запити про надання додаткової інформації щодо 
Заявок (основний строк) 

Дата публікації Оголошення 
Концесійного конкурсу+5 днів 

Відповіді на запити про надання додаткової 
інформації щодо Заявок, подані протягом перших 5 
днів з Дати публікації Оголошення Концесійного 
конкурсу 

Дата публікації Оголошення 
Концесійного конкурсу+5 днів+5 

Робочих днів 

Строк подання Заявок  
Дата публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу+60 днів 

Повідомлення Заявників про їх допущення або 
недопущення до участі в Концесійному конкурсі 

Дата реєстрації Заявки+14 днів 

Надання Інструкції для учасників, Концесійного 
договору, іншої Конкурсної документації, відкриття 
Частини 2 Кімнати даних для Учасників конкурсу 

Сплата Реєстраційного внеску та 
укладення Договору про 

конфіденційність інформації+3 дні 

Підготовка пропозицій, додаткова інформація щодо 
пропозицій, відвідування об’єкта концесії, 
підготовчі зустрічі щодо подання пропозицій 

З дати допущення до участі у 
Концесійному конкурсі до завершення 

строку подання конкурсних 
пропозицій 

Строк подання конкурсних пропозицій 
Дата публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу+60 днів 

Оголошення переможця Концесійного конкурсу Строк подання конкурсних 
пропозицій+60 днів 

 

Графік є орієнтовним та наведений виключно для загальних інформаційних цілей. Більш 

детальний графік для Претендентів, допущених до участі у Концесійному конкурсі, міститься 

в Інструкції для учасників. 
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Додаток 3 Загальні вимоги до Претендентів 

1. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо такий 

Претендент або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Претендент бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) володіє більше ніж 5 відсотками 

часток (акцій) (прямо чи опосередковано, із наданням прав голосу та/або права на 

отримання дивідендів) у статутному капіталі іншого Претендента чи Учасника Об’єднання 

іншого Заявника, який бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, 

або у будь-якій з їхніх Пов’язаних компаній. Ця вимога не застосовується у випадку, 

передбаченному статтею 3.2.4. 

2. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо 

Посадова особа такого Претендента або будь-якого Учасника Об’єднання (якщо Претендент 

бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) є Посадовою особою 

правління або аналогічного органу корпоративного управління іншого Претендента чи 

Учасника Об’єднання іншого Претендента, який бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання. 

3. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо будь-

хто із посадових осіб, працівників, представників, внутрішніх чи зовнішніх радників 

Концесієдавця, Робочої групи Концесієдавця або Конкурсної комісії володіє будь-якою 

часткою у статутному капіталі цього Претендента або будь-якої його Пов’язаної компанії, 

або будь-якою часткою у статутному капіталі Учасника Об’єднання чи Пов’язаної компанії 

будь-якого Учасника Об’єднання (якщо Претендент бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання). Окрім цього, жоден Претендент, жодна Пов’язана компанія 

Претендента, жоден Учасник Об’єднання чи Пов’язана компанія Учасника Об’єднання не 

повинні мати Потенційного конфлікту інтересів або Реального конфлікту інтересів із будь-

яким представником органу виконавчої влади України, представником інших органів влади 

України та офіційними особами, які будь-яким чином залучені до проведення Концесійного 

конкурсу, що може надати відповідному Претенденту перевагу у доступі до інформації або 

іншим чином вплинути на результати проведення Концесійного конкурсу. 

4. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо такий 

Претендент або будь-яка його Пов’язана компанія, або Учасник Об’єднання чи Пов’язана 

компанія будь-якого Учасника Об’єднання (якщо Претендент бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об’єднання) підпадає під будь-яке обмеження, встановлене в 

пунктах 5-9 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» № 2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями). 

5. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо до 

такого Претендента або будь-якої його Пов’язаної компанії, або Учасника Об’єднання чи 

Пов’язаної компанії будь-якого Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) застосовано санкції відповідно до 

Законодавства України чи міжнародного права, або визнані Україною міжнародні санкції.  

6. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо такий 

Претендент чи Учасник Об’єднання (якщо Претендент бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання) є органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування за законодавством країни свого резидентства. Для уникнення сумнівів, ця 

вимога не застосовується до Пов'язаних компаній.  

7. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо 

відповідно до Законодавства України такий Претендент чи Учасник Об’єднання (якщо 

Претендент бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) є 

резидентом України у формі державного підприємства, господарського товариства, більше 
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ніж п’ятдесят відсотків (50%) акцій (часток) якого прямо або опосередковано належать 

державі Україні, або у формі установи чи організації, власником якої є держава Україна. 

8. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо 

відповідно до Законодавства України такий Претендент чи Учасник Об’єднання (якщо 

Претендент бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) є 

резидентом України у формі державного господарського об’єднання, державної 

холдингової компанії, державного акціонерного товариства (компанії) або їх дочірньою 

компанією чи підприємством. 

9. Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, якщо: 

(a) щодо такого Претендента відкрито провадження у справі про банкрутство, 

ініційована будь-яка процедура банкрутства або такий Претендент визнаний 

банкрутом; такий Претендент перебуває в процесі ліквідації чи реорганізації; 

ведення діяльності такого Претендента здійснюється судом; такий Претендент 

проходить процедуру задоволення вимог кредиторів у зв’язку з припиненням своєї 

господарської діяльності або перебуває в іншому аналогічному стані чи проходить 

іншу аналогічну процедуру відповідно до застосовного законодавства; або 

(b) в аудійованій фінансовій звітності такого Претендента за останній звітний рік (якщо 

така звітність подається у складі Заявки згідно з вимогами цієї Інструкції для 

Заявників) міститься вказівка про загрозу ліквідації; або 

(c) відомості про юридичну особу, яка є Претендентом, внесено до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

відповідно до Законодавства України; правоздатність такого Претендента була 

обмежена через вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 

такий Претендент був визначений як особа, яка вчинила корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, будь-яким уповноваженим органом влади країни 

резидентства Претендента; або 

(d) Посадову особу такого Претендента було притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення відповідно до 

Законодавства України або застосовного права відповідної країни резидентства 

Претендента; або  

(e) Посадова особа такого Претендента була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку відповідно до Законодавства України або застосовного права 

відповідної країни резидентства Претендента; або  

(f) такий Претендент не виконав своїх зобов’язань щодо сплати внесків на обов'язкове 

соціальне страхування відповідно до положень Законодавства України або 

застосовного права відповідної країни резидентства Претендента; або  

(g) такий Претендент не виконав своїх зобов’язань щодо сплати податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів до бюджетів будь-якого рівня відповідно до положень 

Законодавства України або застосовного права відповідної країни резидентства 

Претендента; або 

(h) такий Претендент умисно надав свідомо неправдиву інформацію у складі своєї 

Заявки, поданої згідно з Інструкцією для Заявників. 

Якщо Претендент покладається на свої Пов’язані компанії для підтвердження відповідності 
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Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі, положення цього пункту 9 також 

застосовуються до відповідних Пов’язаних компаній такого Претендента, окрім положень 

підпункту (а) щодо перебування Пов'язаних компаній у стані ліквідації чи реорганізації (при 

цьому всі інші положення підпункту (а), у тому числі щодо банкрутства, застосовуються до 

Пов'язаних компаній). Якщо Претендент бере участь в Концесійному конкурсі покладаючись 

на інших Учасників Об’єднання або на Пов’язані компанії інших Учасників Об’єднання, 

положення цього пункту 9 також застосовуються до відповідних Учасників Об’єднання або 

їхніх Пов’язаних компаній, окрім положень підпункту (а) щодо перебування Учасників 

Об’єднання або їхніх Пов’язаних компаній у стані ліквідації чи реорганізації (при цьому всі 

інші положення підпункту (а), у тому числі щодо банкрутства, застосовуються до Учасників 

Об’єднання або їхніх Пов’язаних компаній).  

10. Протягом останніх 5 (п’яти) років до дати Оголошення Конкцесійного конкурсу у 

Претендента мають бути відсутні встановлені факти невиконання чи неналежного 

виконання істотних договорів щодо об’єктів державної власності. Для цілей цього пункту 

10: 

(a) «істотними договорами щодо об’єктів державної власності» визнаються договори, 

предметом яких є користування або управління (і) цілісними майновими 

комплексами державних підприємств або їх структурних підрозділів, (іі) окремими 

об’єктами нерухомості або (ііі) групою інвентарних об’єктів, що є об’єктом 

відповідного договору, вартістю не менше ніж 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 

(еквівалент цієї суми в іноземній валюті відповідно до офіційного курсу гривні до 

відповідної іноземної валюти, встановленого Національним банком України станом 

на дату подання Заявки), зокрема договори оренди, концесії, управління майном, 

спільної діяльності; 

(b) під «встановленим фактом невиконання чи неналежного виконання» істотних 

договорів щодо об’єктів державної власності визнається таке: (і) наявність рішення 

суду, що набуло законної сили на дату подання Заявки, відповідно до якого 

достроково припинено дію такого договору у зв'язку з невиконанням чи неналежним 

виконанням Претендентом умов договору та/або (іі) до Претендента застосовані (за 

рішенням суду або за згодою сторін) фінансові санкції у зв'язку з неналежним 

виконанням умов такого договору або (ііі) дію договору дострокового припинено за 

згодою сторін в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Претендентом 

умов такого договору. 

Якщо Претендент покладається на свої Пов’язані компанії для підтвердження відповідності 

Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі, положення цього пункту 10 також 

застосовуються до відповідних Пов’язаних компаній такого Претендента. Якщо Претендент 

бере участь в Концесійному конкурсі покладаючись на інших Учасників Об’єднання або на 

Пов’язані компанії інших Учасників Об’єднання, положення цього пункту 10 також 

застосовуються до відповідних Учасників Об’єднання або їхніх Пов’язаних компаній.



 

 

 

Додаток 4 Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі 

1. Технічні критерії 

Інформація щодо технічного досвіду, яка стосується відповідності технічним критеріям, має бути 

документально підтверджена відповідно до вимог Додатка 5 (Зміст Заявки).  

Для підтвердження відповідності кожному технічному критерію (окремо – «Проект для 

підтвердження»): 

(a) Заявник має право надати приклад Проекту для підтвердження, який виконував він або 

відповідний Учасник Об’єднання, або одна із Контрольованих ним чи відповідним 

Учасником Об’єднання (прямо чи опосередковано) дочірніх компаній в ролі головного 

підрядника або в межах спільної діяльності за умови, що частка участі такого Заявника чи 

Учасника Об’єднання або їх відповідної дочірньої компанії у Проекті для підтвердження 

становила не менше ніж 25%; та 

(b) договірна вартість такого Проекту для підтвердження для Заявника/Учасника Об’єднання 

має дорівнювати загальній договірній вартості такого Проекту для підтвердження, 

помноженій на частку участі такого Заявника/Учасника Об’єднання або його відповідної 

дочірньої компанії у Проекті для підтвердження.   

1.1 Технічний критерій № 1 – Досвід будівництва 

Заявник або його Пов’язана компанія, або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере 

участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), повинен мати безпосередній 

(тобто здійснення будівництва) чи опосередкований (тобто активне керівництво чи нагляд за 

підрядним будівництвом в якості Замовника або підрядника) досвід реалізації інфраструктурних 

проектів (нового будівництва або реконструкції, або технічного переоснащення (модернізації) та 

успішного введення об’єктів в експлуатацію у сфері інфраструктурних проектів, пов’язаних з 

операціями із будь-якими вантажами, за останні п'ятнадцять (15) років.  

Для відповідності цьому технічному критерію № 1 потрібно підтвердити наявність досвіду 

реалізації щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 42 мільйони доларів США 

(еквівалента цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, 

визначеного Національним банком України на календарний рік, в який відбулося завершення 

проекту, з урахуванням податку на додану вартість) або з річними обсягами перевалки вантажів 

щонайменше 1,4 мільйона тонн або одноразовим обсягом зберігання 100 000 тонн, який 

охоплював щонайменше два (2) із нижченаведених видів діяльності:  

(a) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) існуючих 

перевантажувальних комплексів для операцій з будь-якими вантажами; 

(b) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) існуючих 

спеціалізованих будівель та інфраструктури для здійснення операцій з будь-якими 

вантажами, в тому числі споруд для зберігання генеральних або сипучих вантажів, 

залізничного чи автомобільного вантажного / розвантажувального обладнання, причалів та 

інженерних мереж/комунікацій; 

(c) монтаж вантажного/розвантажувального обладнання для будь-яких вантажів, такого як 

крани, конвеєри, обладнання для завантаження суден або інше спеціалізоване обладнання. 

Для цілей пункту (а) вище під «перевантажувальним комплексом» розуміються технологічно 

пов’язані об’єкти, які призначені для виконання логістичних операцій із навантаження-

розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, розташовані на березі водних об'єктів та 
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охоплюють щонайменше: 

(i) залізничні та/або автомобільні під'їзні та внутрішні шляхи; або 

(ii) обладнання для розвантаження з автомобільного/залізничного транспорту / 

розвантажувальні станції; 

(iii) криті складські будівлі/споруди та відкриті складські майданчики; 

(iv) обладнання для завантаження на водний транспорт. 

Для цілей цього технічного критерію № 1 під «перевалкою» розуміється єдиний технологічний 

процес, що охоплює здійснення вантажних операцій, обслуговування та зберігання вантажів в 

межах перевантажувальних комплексів.Особливі випадки підтвердження відповідності 

технічному критерію № 1 

1) У випадку, якщо Заявник або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), або Пов’язана компанія втратили 

Контроль над юридичною особою, яка має досвід, що відповідає цьому технічному критерію 

№ 1 (далі – «Історично підконтрольна компанія»), внаслідок транзакції купівлі-продажу 

або іншої відповідної транзакції зі зміни Контролю, то Заявник може покладатися на такий 

досвід за умови: 

(a) підтвердження того, що у Заявника, Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) або Пов’язаної компанії 

працевлаштована управлінська команда, яка здійснювала керівництво відповідним 

проектом, та 

(b) підтвердження того, що Заявник, Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) або Пов’язана компанія втратили 

Контроль над Історично підконтрольною компанією внаслідок транзакції купівлі-

продажу або іншої відповідної транзакції зі зміни Контролю. 

Для цілей цього положення управлінська команда, яка здійснювала керівництво відповідним 

проектом, повинна включати принаймні 3 (три) особи, які в період будівництва займали 

посади членів виконавчого органу, наглядової ради, директорів, начальників департаментів 

чи інші аналогічні посади в Історично підконтрольній компанії, або в Заявнику, Учаснику 

Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання), або Пов’язаній компанії, який або яка в період будівництва Контролювала 

Історично підконтрольну компанію. 

Документи, які повинні бути подані для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1 для цілей цього особливого випадку, наведені у розділі 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки). 

2) У випадку, якщо Заявник або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), або Пов’язана компанія мали і надалі 

втратили Контроль над активом на тимчасово окупованій території України (об'єктом 

будівництва, реконструкції, технічного переоснащення (модернізації), введення в 

експлуатацію якого є досвідом реалізації проекту, що відповідає цьому технічному критерію 

№ 1, або над юридичною особою на тимчасово окупованій території України, яка мала 

досвід, що відповідає цьому технічному критерію № 1 (далі – «Історично підконтрольний 

актив»), то Заявник може покладатися на такий досвід за умови: 

(a) підтвердження того, що у Заявника, Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) або Пов’язаної компанії 
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працевлаштована управлінська команда, яка здійснювала керівництво відповідним 

проектом, та 

(b) підтвердження того, що Заявник, Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) або Пов’язана компанія мали і 

надалі втратили Контроль над Історично підконтрольним активом на тимчасово 

окупованій території України. 

Для цілей цього положення управлінська команда, яка здійснювала керівництво відповідним 

проектом, повинна включати принаймні 3 (три) особи, які в період будівництва займали 

посади членів виконавчого органу, наглядової ради, директорів, начальників департаментів 

чи інші аналогічні посади в Історично підконтрольному активу (якщо ідеться про втрату 

Контролю над юридичною особою, яка є Історично підконтрольним активом), або в 

Заявнику, Учаснику Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання) або Пов’язаній компанії, який або яка в період будівництва 

Контролювала Історично підконтрольний актив. 

Для цілей цього положення «тимчасово окупована територія України» визначається 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15 квітня 2014 року (зі змінами 

та доповненнями) та охоплює: 

(i) сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні 

води України цих територій; 

(ii) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, 

територію виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя 

Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, 

на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 

міжнародного права, Конституції та законів України; 

(iii) надра під територіями, зазначеними у пунктах (і) і (іі) вище, і повітряний простір над 

цими територіями. 

Документи, які повинні бути подані для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1 для цілей цього особливого випадку, наведені у розділі 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки). 

1.2 Технічний критерій № 2 – Досвід експлуатації 

Заявник або його Пов’язана компанія, або (якщо Заявником є СК) учасник (акціонер) Заявника, 

який володіє не менше ніж 40 відсотками прав голосу або часток (акцій) у статутному капіталі 

Заявника чи його Пов’язаної компанії, повинен мати щонайменше два (2) послідовні роки 

досвіду експлуатації щонайменше одного (1) перевантажувального комплексу для операцій з 

будь-якими вантажами з річним обсягом перевалки щонайменше 1,75 мільйонів тонн за рік, за 

дотримання таких умов: 

(a) кожен відповідний вид діяльності з експлуатації не був припинений уповноваженим 

органом влади у зв'язку з будь-якою подією, зазначеною у пункті 10 Додатка 3 (Загальні 

вимоги до Претендентів); та  

(b) кожен відповідний вид діяльності з експлуатації протягом цього строку не був предметом 

кримінального переслідування, вирок за результатами розгляду якого набрав законної сили, 

чи порушення екологічних чи трудових стандартів та вимог, в результаті якого був 

накладений штраф, розмір якого перевищує 5 млн гривень або еквівалент цієї суми в 

іноземній валюті за відповідним рішенням суду, що набрало законної сили на дату подання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n13
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Заявки. 

Для підтвердження відповідності цьому технічному критерію № 2 не можна покладатися на 

Учасника Об’єднання, який не є Заявником, або на Пов’язані компанії таких інших Учасників 

Об’єднання.  

Для цілей цього технічного критерію № 2 під «перевантажувальним комплексом» розуміються 

технологічно пов’язані об’єкти, які призначені для виконання логістичних операцій із 

навантаження-розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, розташовані на березі 

водних об'єктів та охоплюють щонайменше: 

(i) залізничні та/або автомобільні під'їзні та внутрішні шляхи; або 

(ii) обладнання для розвантаження з автомобільного/залізничного транспорту / 

розвантажувальні станції; 

(iii) криті складські будівлі/споруди та відкриті складські майданчики; 

(iv) обладнання для завантаження на водний транспорт. 

Для цілей цього технічного критерію № 2 під «перевалкою» розуміється єдиний технологічний 

процес, що охоплює здійснення вантажних операцій, обслуговування та зберігання вантажів в 

межах перевантажувальних комплексів. 

Особливі випадки підтвердження відповідності технічному критерію № 2 

1) У випадку, якщо Заявник або його Пов’язана компанія втратили Контроль над юридичною 

особою, яка має досвід, що відповідає цьому технічному критерію № 2 (Історично 

підконтрольна компанія), внаслідок транзакції купівлі-продажу або іншої відповідної 

транзакції зі зміни Контролю, то Заявник може покладатися на такий досвід за умови: 

(a) підтвердження того, що у Заявника або його Пов’язаної компанії працевлаштована 

управлінська команда, яка здійснювала пряме або опосередковане управління 

господарською діяльністю; та 

(b) підтвердження того, що Заявник або його Пов’язана компанія втратили Контроль над 

Історично підконтрольною компанією внаслідок транзакції купівлі-продажу або іншої 

відповідної транзакції зі зміни Контролю. 

Для цілей цього положення управлінська команда, яка здійснювала пряме або 

опосередковане управління господарською діяльністю, повинна включати принаймні 3 (три) 

особи, які в період експлуатації перевантажувального комплексу, вказаного в цьому 

технічному критерії № 2, займали посади членів виконавчого органу, наглядової ради, 

директорів, начальників департаментів чи інші аналогічні посади в Історично підконтрольній 

компанії, або в Заявнику або його Пов’язаній компанії, який або яка в період експлуатації 

перевантажувального комплексу, вказаного в цьому технічному критерії № 2, Контролювала 

Історично підконтрольну компанію. 

Документи, які повинні бути подані для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 2 для цілей цього особливого випадку, наведені у розділі 2.1.2 Додатка 5 (Зміст Заявки). 

2) У випадку, якщо Заявник або його Пов’язана компанія мали і надалі втратили Контроль над 

перевантажувальним комплексом на тимчасово окупованій території України, експлуатація 

якого є досвідом експлуатації, що відповідає цьому технічному критерію № 2, або над 

юридичною особою на тимчасово окупованій території України, яка мала досвід, що 

відповідає цьому технічному критерію № 2 (Історично підконтрольний актив), то Заявник 
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може покладатися на такий досвід за умови: 

(a) підтвердження того, що у Заявника або його Пов’язаної компанії працевлаштована 

управлінська команда, яка здійснювала пряме або опосередковане управління 

господарською діяльністю, та 

(b) підтвердження того, що Заявник або його Пов’язана компанія мали і надалі втратили 

Контроль над Історично підконтрольним активом на тимчасово окупованій території 

України. 

Для цілей цього положення управлінська команда, яка здійснювала пряме або 

опосередковане управління господарською діяльністю, повинна включати принаймні 3 (три) 

особи, які в період експлуатації перевантажувального комплексу, вказаного в цьому 

технічному критерії № 2, займали посади членів виконавчого органу, наглядової ради, 

директорів, начальників департаментів чи інші аналогічні посади в Історично 

підконтрольному активу (якщо ідеться про втрату Контролю над юридичною особою, яка є 

Історично підконтрольним активом), або в Заявнику або його Пов’язаній компанії, який або 

яка в період експлуатації перевантажувального комплексу, вказаного в цьому технічному 

критерії № 2, Контролювала Історично підконтрольний актив. 

Для цілей цього положення «тимчасово окупована територія України» визначається 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15 квітня 2014 року (зі змінами 

та доповненнями) та охоплює: 

(i) сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні 

води України цих територій; 

(ii) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, 

територію виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя 

Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, 

на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 

міжнародного права, Конституції та законів України; 

(iii) надра під територіями, зазначеними у пунктах (і) і (іі) вище, і повітряний простір над 

цими територіями. 

Документи, які повинні бути подані для підтвердження відповідності технічному критерію № 2 

для цілей цього особливого випадку, наведені у розділі 2.1.2 Додатка 5 (Зміст Заявки). 

2. Фінансові критерії 

Фінансова інформація Заявника щодо відповідності фінансовим критеріям має бути 

документально підтверджена відповідно до вимог Додатка 5 (Зміст Заявки). 

Заявник повинен відповідати щонайменше одному з фінансових критеріїв, наведених нижче. 

Для підтвердження відповідності фінансовим критеріям Заявник також має право покладатися 

на свої Пов’язані компанії та/або на інших Учасників Об’єднання та/або їхні Пов’язані компанії.  

Якщо Заявник покладається на свою Пов’язану компанію або на Пов’язану компанію Учасника 

Об’єднання, для підтвердження відповідності фінансовим критеріям окрім необхідної фінансової 

інформації про відповідну Пов’язану компанію він має подати також лист-зобов’язання 

Пов'язаної компанії за Формою I (Лист-зобов'язання Пов'язаної компанії) Додатка 5 (Зміст 

Заявки). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n13
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2.1 Фінансовий критерій № 1.1 – Власний капітал  

Заявник, або Заявник і його Пов’язані компанії, або Заявник та всі Учасники Об’єднання та їхні 

Пов’язані компанії (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання) разом повинні мати Власний капітал у розмірі не менше 20 мільйонів доларів США 

або еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, 

встановленого Національним банком України станом на кінець останнього підтвердженого 

фінансового року. Останнім підтвердженим фінансовим роком вважається останній фінансовий 

рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності результатів аудиту за останній фінансовий 

рік), що підтверджується аудиторським висновком. 

Для цілей цього Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), «Власний 

капітал» означає різницю між вартістю всіх активів та вартістю всіх зобов’язань, виражену у 

розмірі статутного капіталу, нерозподіленому прибутку, резервних фондах та інших формах 

Власного капіталу Заявника. 

2.2 Фінансовий критерій № 1.2 – Вільний грошовий потік 

Заявник, або Заявник і його Пов’язані компанії, або Заявник та всі Учасники Об’єднання та їхні 

Пов’язані компанії (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання) разом повинні мати Вільний грошовий потік у розмірі не менше 20 мільйонів 

доларів США або еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України станом на кінець останнього 

підтвердженого фінансового року. Останнім підтвердженим фінансовим роком вважається 

останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності результатів аудиту за 

останній фінансовий рік), що підтверджується аудиторським висновком. 

Для цілей цього Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), «Вільний 

грошовий потік» означає доступні грошові кошти без урахування усіх необхідних інвестицій в 

оборотні активи та капітальних інвестицій, а також без урахування усіх витрат на виплату 

процентів та погашення фінансових зобов’язань. 

2.3 Фінансовий критерій № 1.3 – Підтвердження наявності джерел фінансування  

Заявник, або Заявник і його Пов’язані компанії, або Заявник та всі Учасники Об’єднання та їхні 

Пов’язані компанії (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання) разом повинні підтвердити наявність джерел фінансування для виконання 

інвестиційних вимог за Проектом. Для цього повинно бути надане одне або обидва 

нижченаведені підтвердження: 

(a) підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на банківських рахунках або 

цінні папери без будь-яких обтяжень у розмірі, еквівалентному 60 мільйонів доларів США 

(еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, 

встановленого Національним банком України); 

(b) лист (листи) від банку (банків) із підтвердженням готовності надати Заявнику, або Заявнику 

та його Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання разом позику у 

розмірі, еквівалентному 60 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в гривнях 

відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним 

банком України). Лист (листи) повинні відображати готовність банку (банків) надати всі 

необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного 

договору. 

Не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке зазначене у пункті 

(b) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 7 (Вимоги до Надійних 
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банків).



 

 

 

Додаток 5 Зміст Заявки  

Заявка повинна містити документи в межах двох наведених нижче частин. 

Частина Опис 

Частина I Форма Заявки та документи для підтвердження відповідності 

загальним вимогам до Претендентів, що повинні бути надані згідно з 

розділом 1  цього Додатка 5 (Зміст Заявки) 

Частина II Документи для підтвердження відповідності Критеріям допущення до 

участі в Концесійному конкурсі, що повинні бути надані згідно з 

розділом 2 цього Додатка 5 (Зміст Заявки)  

 

Якщо цим Додатком 5 (Зміст Заявки) не передбачено інше, Заявки повинні бути підготовлені та 

оформлені відповідно до таких вимог: 

(a) Всі документи у складі Заявки повинні бути у форматі листів «А4» або «Letter». 

(b) Копії установчих документів та копії інших офіційних документів, виданих органами влади 

України, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників Об’єднання або Пов’язаних 

компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), повинні бути нотаріально 

засвідчені відповідно до Законодавства України. 

(c) Документи, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників Об’єднання або 

Пов’язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), для яких не 

встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою особою 

Претендента. 

(d) Копії установчих документів та копії інших офіційних документів, виданих 

уповноваженими органами влади, що подаються щодо нерезидентів (Заявників, Учасників 

Об’єднання або Пов’язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), 

повинні бути легалізовані та нотаріально засвідчені відповідно до застосовного 

законодавства країни походження відповідного нерезидента.  

(e) Документи іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), що подаються у складі Заявки 

згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), повинні бути перекладені на українську мову 

дипломованим перекладачем. 

(f) Переклад документів, наведених у пункті (е) вище, на українську мову має бути нотаріально 

засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності підпису 

перекладача. 

Окремі вимоги до оформлення кожного документа у складі Заявки наведені далі в цьому 

Додатку 5 (Зміст Заявки). 



 

 

 

1. Частина І – Форма Заявки та документи для підтвердження відповідності загальним 

вимогам до Претендентів 

У Частині I Заявки кожен Заявник повинен подати документи, зазначені нижче (залежно від 

випадку). 

1.1 Заявники-резиденти 

1.1.1  Юридичні особи-резиденти (не Учасники Об’єднання) 

(a) Заявка, підписана та підготовлена Заявником за Формою A (Форма Заявки), 

наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки). 

(b) Документи на представництво: 

(i) письмова нотаріально засвідчена довіреність, яка має відповідати вимогам 

до змісту довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги до змісту довіреності). 

У довіреності мають бути зазначені повноваження Уповноваженої особи 

Претендента (Уповноважених осіб Претендента) підписувати Заявку та 

представляти Претендента у зв’язку участю в Концесійному конкурсі в 

межах Проекту; 

(ii) інші нотаріально засвідчені документи (наприклад, нотаріально засвідчені 

копії установчих документів), які чітко підтверджують повноваження 

Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб Претендента) 

представляти Претендента і визначають щонайменше такий самий обсяг 

повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до змісту 

довіреності). 

(c) Вихідна інформація про Заявника за Формою C (Вихідна інформація про Заявника), 

наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), включно з актуальним переліком 

акціонерів (учасників) Заявника, які є власниками більше 1% акцій (часток) у 

статутному капіталі Заявника, Пов'язаних компаній Заявника та Бенефіціарних 

власників Заявника, структурою власності Заявника та списком Уповноважених осіб 

Претендента. 

(d) Нотаріально засвідчена копія статуту чи іншого установчого документа з 

урахуванням усіх змін. 

(e) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання 

Заявки. 

(f) Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, видана не більше ніж за 30 (тридцять) днів 

до дня подання Заявки. 

(g) Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, видана не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня 

подання Заявки. 

(h) Баланс (звіт про фінансовий стан) за останній повний календарний рік (форма 1). 

(i) Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за останній повний 

календарний рік (форма 2). 
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(j) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за останній повний календарний 

рік (форма 3). 

(k) Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням дати їх 

виникнення за типами. 

(l) Засвідчення за Формою D (Засвідчення), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст 

Заявки), яке підтверджує, що: 

(i) Заявник не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації; 

(ii) його директори та керівництво не були засуджені за шахрайство, 

корупційні злочини чи відмивання коштів;  

(iii) Заявнику не відомо про наявність будь-якого Потенційного конфлікту 

інтересів чи Реального конфлікту інтересів, пов’язаного з попередніми чи 

теперішніми договорами або відносинами, які можуть істотно вплинути на 

його здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

(iv) Заявник не підпадає під інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні 

вимоги до Претендентів). 

1.1.2  Фізичні особи-підприємці 

(a) Заявка, підписана та підготовлена Заявником за Формою A (Форма Заявки), 

наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки). 

(b) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання 

Заявки. 

(c) Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, видана не більше ніж за 30 (тридцять) днів 

до дня подання Заявки. 

(d) Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, видана не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня 

подання Заявки. 

(e) Довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи 

(податкова декларація).  

(f) Засвідчення Формою D (Засвідчення), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст 

Заявки), яке підтверджує, що: 

(i) Заявник не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації; 

(ii) Заявник не був засуджений за шахрайство, корупційні злочини чи 

відмивання коштів;  

(iii) Заявнику не відомо про наявність будь-якого конфлікту інтересів чи про 

потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з попередніми чи теперішніми 

договорами або відносинами, які можуть істотно вплинути на його 

здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 
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(iv) Заявник не підпадає під інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні 

вимоги до Претендентів). 

1.2 Заявники-нерезиденти 

1.2.1  Юридичні особи (не Учасники Об’єднання) 

(a) Заявка українською мовою, підписана та підготовлена Заявником за Формою A 

(Форма Заявки), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки). 

(b) Документи на представництво: 

(i) письмова, нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську 

мову довіреність (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або 

містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача), яка має 

відповідати вимогам до змісту довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги 

до змісту довіреності). У довіреності мають бути зазначені повноваження 

Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб Претендента) 

підписувати Заявку та представляти Претендента у зв’язку з участю в 

Концесійному конкурсі в межах Проекту; 

(ii) інші нотаріально засвідчені, легалізовані і перекладені на українську мову 

(при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або містити 

нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача) документи 

(наприклад, копії установчих документів), які чітко підтверджують 

повноваження Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб 

Претендента) представляти Претендента і визначають щонайменше такий 

самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до 

змісту довіреності). 

(c) Вихідна інформація про Заявника українською мовою за Формою C (Вихідна 

інформація про Заявника), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), 

включно з актуальним переліком акціонерів (учасників) Заявника, які є власниками 

більше 1% акцій (часток) у статутному капіталі Заявника, Пов'язаних компаній 

Заявника та Бенефіціарних власників Заявника, структурою власності Заявника і 

списком Уповноважених осіб Претендента. 

(d) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія статуту чи іншого установчого документа з 

урахуванням усіх змін. 

(e) Копія офіційного документа, виданого уповноваженим органом країни резидентства 

Заявника або особою, що здійснює секретарське обслуговування Заявника, який 

підтверджує належний правовий статус Заявника. Копія такого документа має бути 

нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача). 

(f) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія довідки про інкорпорацію або іншого 

аналогічного документа (наприклад, витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру 

компаній). 
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(g) Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням дати їх 

виникнення за типами, перекладена на українську мову (при цьому переклад має 

бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

(h) Засвідчення українською мовою за Формою D (Засвідчення), наведеною далі у цьому 

Додатку 5 (Зміст Заявки), яке підтверджує, що: 

(i) Заявник не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації; 

(ii) Заявник, його директори та керівництво не були засуджені за шахрайство, 

корупційні злочини чи відмивання коштів;  

(iii) Заявнику не відомо про наявність будь-якого конфлікту інтересів чи про 

потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з попередніми чи теперішніми 

договорами або відносинами, які можуть істотно вплинути на його 

здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

(iv) Заявник не підпадає під інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні 

вимоги до Претендентів). 

1.2.2  Фізичні особи-підприємці 

(a) Заявка українською мовою, підписана та підготовлена Заявником за Формою A 

(Форма Заявки), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки). 

(b) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія офіційного документа, який підтверджує 

статус Заявника як фізичної особи-підприємця за законодавством країни 

резидентства, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(c) Довідка уповноваженого податкового органу про подану декларацію або інший 

офіційний документ про майновий стан і доходи (наприклад, податкова декларація). 

Засвідчення українською мовою за Формою D (Засвідчення), наведеною далі у цьому 

Додатку 5 (Зміст Заявки), яке підтверджує, що: 

(i) Заявник не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації; 

(ii) Заявник не був засуджений за шахрайство, корупційні злочини чи 

відмивання коштів;  

(iii) Заявнику не відомо про наявність будь-якого конфлікту інтересів чи про 

потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з попередніми чи теперішніми 

договорами або відносинами, які можуть істотно вплинути на його 

здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

(iv) Заявник не підпадає під інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні 

вимоги до Претендентів). 

1.3 Об’єднання 

(a) Заявка українською мовою, підписана та підготовлена Заявником, який бере участь 

у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, за Формою A (Форма 

Заявки), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки). 
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(b) Документи на представництво: 

(i) письмова нотаріально засвідчена довіреність, яка має відповідати вимогам 

до змісту довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги до змісту довіреності). 

У довіреності мають бути зазначені повноваження Уповноваженої особи 

Претендента (Уповноважених осіб Претендента) підписувати Заявку та 

представляти Претендента у зв’язку з участю в Концесійному конкурсі в 

межах Проекту; 

(ii) інші нотаріально засвідчені документи (наприклад, нотаріально засвідчені 

копії установчих документів), які чітко підтверджують повноваження 

Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб Претендента) 

представляти Претендента і визначають щонайменше такий самий обсяг 

повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до змісту 

довіреності). 

Документи на представництво Заявників-нерезидентів, які беруть участь в 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, повинні бути нотаріально 

засвідчені, легалізовані і перекладені на українську мову (при цьому переклад має 

бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

(c) Вихідна інформація про кожного Учасника Об'єднання українською мовою за 

Формою C (Вихідна інформація про Заявника), наведеною далі у цьому Додатку 5 

(Зміст Заявки), включно з актуальним переліком акціонерів (учасників), які є 

власниками більше 1% акцій (часток) у статутному капіталі кожного Учасника 

Об'єднання, усіх Пов'язаних компаній та Бенефіціарних власників кожного Учасника 

Об'єднання, структурою власності кожного Учасника Об'єднання і списком 

Уповноважених осіб Претендента. 

(d) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія статуту чи іншого установчого документа 

кожного Учасника Об'єднання-нерезидента з урахуванням усіх змін. 

(e) Нотаріально засвідчена копія статуту чи іншого установчого документа Учасника 

Об'єднання-резидента з урахуванням усіх змін. 

(f) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія довідки про інкорпорацію або іншого 

аналогічного документа (наприклад витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру 

компаній) кожного Учасника Об'єднання-нерезидента. 

(g) Для кожного Учасника Об'єднання-нерезидента: копія офіційного документа, 

виданого уповноваженим органом країни резидентства Учасника Об'єднання або 

особою, що здійснює секретарське обслуговування Учасника Об'єднання, який 

підтверджує належний правовий статус кожного Учасника Об'єднання-нерезидента. 

Копія такого документа має бути нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена 

на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або 

містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

(h) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань щодо кожного Учасника Об'єднання-резидента, виданий не 

більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 
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(i) Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, щодо кожного Учасника Об'єднання-

резидента, видана не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(j) Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення щодо кожного Учасника Об'єднання-резидента, видана 

не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(k) Баланс (звіт про фінансовий стан) за останній повний календарний рік (форма 1) 

щодо кожного Учасника Об'єднання-резидента. 

(l) Звіт про фінансові результати (звіт про фінансовий стан) за останній повний 

календарний рік (форма 2) щодо кожного Учасника Об'єднання-резидента. 

(m) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за останній повний календарний 

рік (форма 3) щодо кожного Учасника Об'єднання-резидента. 

(n) Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості кожного Учасника 

Об'єднання з позначенням дати їх виникнення за типами. Розшифровка Учасника 

Об'єднання-нерезидента має бути перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача).  

(o) Засвідчення (одне або декілька, залежно від випадку) українською мовою за Формою 

D (Засвідчення), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), яке підписане 

кожним Учасником Об'єднання і підтверджує, що: 

(i) кожен Учасник Об'єднання не перебуває в процесі банкрутства чи 

ліквідації; 

(ii) кожен Учасник Об'єднання, його директори та керівництво не були 

засуджені за шахрайство, корупційні злочини чи відмивання коштів;  

(iii) жодному Учаснику Об'єднання не відомо про наявність будь-якого 

конфлікту інтересів чи про потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з 

попередніми чи теперішніми договорами або відносинами, які можуть 

істотно вплинути на його здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

(iv) жоден Учасник Об'єднання не підпадає під інші обмеження, передбачені у 

Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів). 

Зазначені вище запевнення у засвідченні, яке підписується Заявником, що бере 

участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, мають посилатися на 

всіх Учасників Об’єднання (у тому числі Заявника). Зазначені вище запевнення у 

засвідченнях, які підписуються іншими Учасниками Об’єднання, мають посилатися 

на Учасника Об’єднання, який підписує засвідчення.  

(p) Лист-зобов’язання від кожного Учасника Об’єднання українською мовою про 

зобов’язання співпрацювати із Заявником та/або іншими Учасниками Об’єднання у 

зв’язку з участю Заявника у Концесійному конкурсі, а також спільно здійснювати 

Проект та виконувати умови Концесійного договору у разі визначення Заявника 

переможцем Концесійного конкурсу. Зміст такого листа-зобов’язання має 

відповідати змісту листа, наведеного у Формі E (Лист-зобов’язання Учасника 

Об’єднання). 
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1.4 Пов’язані компанії 

Якщо Заявник для підтвердження відповідності Критеріям допущення до участі в Концесійному 

конкурсі покладається на одну чи декілька своїх Пов’язаних компаній, або одну чи декілька 

Пов’язаних компаній Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання), то окрім документів, які мають бути подані щодо Заявника або 

відповідного Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання) згідно з цим Додатком 5 (Зміст Заявки), повинні бути подані 

також: 

(a) Вихідна інформація про Пов'язану компанію українською мовою за Формою C 

(Вихідна інформація про Заявника), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст 

Заявки), включно з актуальним переліком акціонерів (учасників), які є власниками 

більше 1% акцій (часток) у статутному капіталі Пов'язаної компанії, переліком 

Бенефіціарних власників Пов'язаної компанії та описом відносин Контролю між 

Пов'язаною компанією та Заявником або Учасником Об'єднання, а також зі 

структурою власності Пов'язаної компанії. 

(b) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія статуту чи іншого установчого документа 

Пов'язаної компанії-нерезидента з урахуванням усіх змін. 

(c) Нотаріально засвідчена копія статуту чи іншого установчого документа Пов'язаної 

компанії-резидента з урахуванням усіх змін. 

(d) Нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача) копія довідки про інкорпорацію або іншого 

аналогічного документа (наприклад витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру 

компаній) Пов'язаної компанії-нерезидента. 

(e) Для Пов'язаної компанії-нерезидента: копія офіційного документа, виданого 

уповноваженим органом країни резидентства Пов'язаної компанії або особою, що 

здійснює секретарське обслуговування Пов'язаної компанії, який підтверджує 

належний правовий статус Пов'язаної компанії-нерезидента. Копія такого документа 

має бути нотаріально засвідчена, легалізована і перекладена на українську мову (при 

цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне 

засвідчення справжності підпису перекладача). 

(f) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань щодо Пов'язаної компанії-резидента, виданий не більше ніж 

за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(g) Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, щодо Пов'язаної компанії-резидента, видана 

не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(h) Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення щодо Пов'язаної компанії-резидента, видана не більше 

ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки. 

(i) Якщо документів, наведених вище, недостатньо для визначення відносин Контролю, 

– документи, які підтверджують відносини Контролю між Пов'язаною компанією та 

Заявником або Учасником Об'єднання (наприклад, витяги з торгового реєстру або 
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реєстру компаній, реєстри акціонерів проміжних Пов’язаних компаній, які 

відображають ланцюг володіння частками між Заявником або Учасником 

Об’єднання та Пов’язаною компанією). Якщо ці документи подаються Заявником-

нерезидентом, то вони повинні бути нотаріально засвідчені, легалізовані і 

перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

(j) Засвідчення українською мовою за Формою D (Засвідчення), наведеною далі у цьому 

Додатку 5 (Зміст Заявки), яке підписане Пов’язаною компанією і підтверджує, що: 

(i) Пов’язана компанія не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації; 

(ii) Пов’язана компанія, її директори та керівництво не були засуджені за 

шахрайство, корупційні злочини чи відмивання коштів;  

(iii) Пов’язаній компанії не відомо про наявність будь-якого конфлікту інтересів 

чи про потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з попередніми чи 

теперішніми договорами або відносинами, які можуть істотно вплинути на 

його здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

(iv) Пов’язана компанія не підпадає під інші обмеження, передбачені у 

Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів). 

(k) Пояснення в довільній формі про те, які саме переваги матиме досвід Пов’язаної 

компанії для майбутньої Проектної компанії. Якщо пояснення підготоване 

іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), то воно має бути перекладене на 

українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або містити 

нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 



 

 

 

2. Частина II - Документи для підтвердження відповідності Критеріям допущення до 

участі в Концесійному конкурсі 

У Частині II Заявки кожен Заявник повинен надати документи, зазначені нижче. 

2.1 Документи для підтвердження відповідності технічним критеріям  

2.1.1  Документи для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 – Досвід 

будівництва 

Заявник повинен подати такі документи для підтвердження відповідності технічному 

критерію № 1 – Досвід будівництва, наведеному у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії 

допущення до участі в Концесійному конкурсі): 

(a) таблицю про наявність досвіду будівництва українською мовою за Формою F 

(Таблиця про досвід будівництва), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), 

яка має бути підписана Уповноваженою особою Претендента і подаватися із 

супровідним листом українською мовою у довільній формі (далі – «Таблиця про 

досвід будівництва»); та 

(b) копії договорів, що підтверджують безпосередній чи опосередкований досвід 

реалізації проектів будівництва відповідних об’єктів (успішне введення в 

експлуатацію яких підтверджене відповідними сертифікатами або актами), та копії 

актів виконаних робіт за такими договорами, щодо кожного проекту будівництва, 

наведеного у Таблиці про досвід будівництва; та/або 

(c) копію сертифіката або акта, виданого відповідними органами державного 

архітектурно-будівельного контролю, що підтверджує прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта, або копію сертифіката клієнта щодо кожного 

проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід будівництва. 

У разі неможливості надання повних копій договорів, зазначених у пункті (b) вище, через 

вимоги конфіденційності, копії таких договорів повинні бути надані в обсязі, достатньому 

для визначення відповідності технічному критерію № 1 – Досвід будівництва, наведеному 

у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). Копії 

документів, зазначених у пунктах (b) і (с) вище, які оформлені іноземною мовою (іншою, 

ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому переклад 

має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

Заявник також може надати повнотекстові копії договорів, зазначених у пункті (b) вище, 

які оформлені іноземною мовою, та переклад витягів із цих договорів на українську мову 

в обсязі, достатньому для визначення відповідності технічному критерію № 1 – Досвід 

будівництва, наведеному у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або 

містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

Для особливих випадків підтвердження відповідності технічному критерію № 1, які 

вказані у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), 

окрім документів, зазначених у пунктах (a)-(c) вище, Заявник повинен також подати: 

1) у разі втрати Контролю над Історично підконтрольною компанією внаслідок транзакції 

купівлі-продажу або іншої відповідної транзакції зі зміни Контролю: 
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(i) довідку у довільній формі з поясненням втрати Контролю над Історично 

підконтрольною компанією та зазначенням контактних даних осіб, до яких можна 

звернутися із запитом про надання інформації щодо втрати Контролю над Історично 

підконтрольною компанією, підписану Уповноваженою особою Претендента; та 

(ii) резюме у довільній формі кожного члена управлінської команди, яка здійснювала 

керівництво відповідним проектом (як зазначено в описі управлінської команди в 

пункті 1) особливих випадків підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1, які вказані у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі), підписане відповідним членом такої команди та 

Уповноваженою особою Претендента; та 

(iii) копії договорів купівлі-продажу, інших договорів чи документів, які підтверджують 

факт здійснення транзакції купівлі-продажу або іншої транзакції зі зміни Контролю 

над Історично підконтрольною компанією; та/або 

(iv) копії установчих документів Історично підконтрольної компанії, витяги з торгового 

реєстру або реєстру компаній, реєстри акціонерів з відображенням ланцюга 

володіння акціями (частками) в Історично підконтрольній компанії. 

Документи або їх копії, зазначені у пунктах (i)-(iv) вище, які оформлені іноземною мовою 

(іншою, ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача). 

У разі неможливості надання повних копій документів, зазначених у пункті (ііі) вище, 

через вимоги конфіденційності, копії таких документів повинні бути надані в обсязі, 

достатньому для цілей цього особливого випадку підтвердження відповідності 

технічному критерію № 1. Заявник також може надати повнотекстові копії документів, 

зазначених у пункті (ііі) вище, які оформлені іноземною мовою, та переклад витягів із цих 

документів на українську мову в обсязі, достатньому для цілей цього особливого випадку 

підтвердження відповідності технічному критерію № 1 (при цьому переклад має бути 

нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису 

перекладача). 

У разі потреби Заявник повинен подати додаткові документи та/або інформацію для цілей 

цього особливого випадку підтвердження відповідності технічному критерію № 1 на 

запит Робочої групи Концесієдавця або Конкурсної комісії у порядку і на умовах, 

визначених статтею 7.4 Інструкції для Заявників. 

2) у разі втрати Контролю над Історично підконтрольним активом на тимчасово 

окупованій території України: 

(i) довідку українською мовою у довільній формі з поясненням втрати Контролю над 

Історично підконтрольним активом на тимчасово окупованій території України (у 

тому числі з описом місцезнаходження Історично підконтрольного активу, періоду 

та обставин втрати Контролю над ним) та зазначенням контактних даних осіб (у тому 

числі уповноважених представників органів влади України, якщо такі дані є), до яких 

можна звернутися із запитом про надання інформації щодо втрати Контролю над 

Історично підконтрольним активом, підписану Уповноваженою особою 

Претендента; та 

(ii) резюме кожного члена управлінської команди, яка здійснювала керівництво 

відповідним проектом (як зазначено в описі управлінської команди в пункті 2) 

особливих випадків підтвердження відповідності технічному критерію № 1, які 
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вказані у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі), підписане відповідним членом такої команди та Уповноваженою особою 

Претендента та підготоване у довільній формі українською мовою; та 

(iii) залежно від випадку та наявності відповідних документів: інформаційну довідку з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформацію/інформаційну 

довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно, свідоцтва про право власності, 

довідки бюро технічної інвентаризації щодо переходу прав власності на об'єкт 

нерухомого майна, копії документів бухгалтерського обліку, інші документи 

внутрішнього обліку та звітності, інші документи, видані органами влади України, 

або їх копії, які підтверджують існування Контролю над Історично підконтрольним 

активом на тимчасово окупованій території України; та/або 

(iv) копії установчих документів Історично підконтрольного активу (юридичної особи), 

витяги з торгового реєстру або реєстру компаній, реєстри акціонерів з 

відображенням ланцюга володіння акціями (частками) в Історично підконтрольному 

активу (юридичній особі). 

У разі потреби Заявник повинен подати додаткові документи та/або інформацію для цілей цього 

особливого випадку підтвердження відповідності технічному критерію № 1 на запит Робочої 

групи Концесієдавця або Конкурсної комісії у порядку і на умовах, визначених статтею 7.4 

Інструкції для Заявників. 
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2.1.2  Документи для підтвердження відповідності технічному критерію № 2 – Досвід 

експлуатації 

Заявник повинен подати такі документи для підтвердження відповідності технічному 

критерію № 2 – Досвід експлуатації, наведеному у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії 

допущення до участі в Концесійному конкурсі): 

(a) таблицю про наявність досвіду експлуатації українською мовою за Формою G 

(Таблиця про досвід експлуатації), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), 

яка має бути підписана Уповноваженою особою Претендента і подаватися із 

супровідним листом українською мовою у довільній формі; та 

(b) один або більше з нижчевказаних документів, які разом мають підтверджувати 

відповідність вимогам щодо річного обсягу перевалки, встановленим у розділі 1.2 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі): 

(i) довідку від уповноваженого органу влади у сфері діяльності морських чи 

річкових портів або від клієнтів, яка підтверджує річний обсяг перевалки;  

(ii) довідку за підписом Уповноваженої особи Претендента із зазначенням 

необхідного обсягу виконання робіт з перевалки, разом з письмовим 

підтвердженням від Аудиторської компанії у довільній формі щодо обсягів 

перевалки вантажів, вказаних у зазначеній довідці, за роками на основі 

результатів перевірки первинних документів, проведеної Аудиторською 

компанією;  

(iii) звіт про переробку вантажів, поданий до ДП «АМПУ», чи аналогічний 

документ, поданий до уповноваженого органу влади у сфері діяльності 

морських чи річкових портів в іноземній державі;  

(iv) офіційні розрахунки плати за доступ до причалу, в яких вказані обсяги 

перевалки, та які були подані до ДП «АМПУ», уповноваженого органу влади 

у сфері діяльності морських чи річкових портів в іноземній державі, іншому 

власнику причалу;  

(v) статистичні дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України, 

іншого аналогічного органу або уповноваженого органу влади у сфері 

діяльності морських чи річкових портів в іноземній державі, портів 

походження та призначення, інші офіційні статистичні дані, які містять 

інформацію про обсяг перевалки. 

Якщо ці документи підготовлені іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), то вони 

повинні бути перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

Для особливих випадків підтвердження відповідності технічному критерію № 2, які 

вказані у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), 

окрім документів, зазначених у пунктах (a)-(b) вище, Заявник повинен також подати: 

1) у разі втрати Контролю над Історично підконтрольною компанією внаслідок транзакції 

купівлі-продажу або іншої відповідної транзакції зі зміни Контролю: 

(i) довідку у довільній формі з поясненням втрати Контролю над Історично 

підконтрольною компанією та зазначенням контактних даних осіб, до яких можна 
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звернутися із запитом про надання інформації щодо втрати Контролю над Історично 

підконтрольною компанією, підписану Уповноваженою особою Претендента; та 

(ii) резюме у довільній формі кожного члена управлінської команди, яка здійснювала 

пряме або опосередковане управління господарською діяльністю (як зазначено в 

описі управлінської команди в пункті 1) особливих випадків підтвердження 

відповідності технічному критерію № 2, які вказані у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії 

допущення до участі в Концесійному конкурсі), підписане відповідним членом такої 

команди та Уповноваженою особою Претендента; та 

(iii) копії договорів купівлі-продажу, інших договорів чи документів, які підтверджують 

факт здійснення транзакції купівлі-продажу або іншої транзакції зі зміни Контролю 

над Історично підконтрольною компанією; та/або 

(iv) копії установчих документів Історично підконтрольної компанії, витяги з торгового 

реєстру або реєстру компаній, реєстри акціонерів з відображенням ланцюга 

володіння акціями (частками) в Історично підконтрольній компанії. 

Документи або їх копії, зазначені у пунктах (i)-(iv) вище, які оформлені іноземною мовою 

(іншою, ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача). 

У разі неможливості надання повних копій документів, зазначених у пункті (ііі) вище, 

через вимоги конфіденційності, копії таких документів повинні бути надані в обсязі, 

достатньому для цілей цього особливого випадку підтвердження відповідності 

технічному критерію № 2. Заявник також може надати повнотекстові копії документів, 

зазначених у пункті (ііі) вище, які оформлені іноземною мовою, та переклад витягів із цих 

документів на українську мову в обсязі, достатньому для цілей цього особливого випадку 

підтвердження відповідності технічному критерію № 2 (при цьому переклад має бути 

нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису 

перекладача). 

У разі потреби Заявник повинен подати додаткові документи та/або інформацію для цілей 

цього особливого випадку підтвердження відповідності технічному критерію № 2 на 

запит Робочої групи Концесієдавця або Конкурсної комісії у порядку і на умовах, 

визначених статтею 7.4 Інструкції для Заявників. 

2) у разі втрати Контролю над Історично підконтрольним активом на тимчасово 

окупованій території України: 

(i) довідку українською мовою у довільній формі з поясненням втрати Контролю над 

Історично підконтрольним активом на тимчасово окупованій території України (у 

тому числі з описом місцезнаходження Історично підконтрольного активу, періоду 

та обставин втрати Контролю над ним) та зазначенням контактних даних осіб (у тому 

числі уповноважених представників органів влади України, якщо такі дані є), до яких 

можна звернутися із запитом про надання інформації щодо втрати Контролю над 

Історично підконтрольним активом, підписану Уповноваженою особою 

Претендента; та 

(ii) резюме кожного члена управлінської команди, яка здійснювала пряме або 

опосередковане управління господарською діяльністю (як зазначено в описі 

управлінської команди в пункті 2) особливих випадків підтвердження відповідності 

технічному критерію № 2, які вказані у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення 

до участі в Концесійному конкурсі), підписане відповідним членом такої команди та 



63 

Продовження додатка 2 

 

Уповноваженою особою Претендента та підготоване у довільній формі українською 

мовою; та 

(iii) залежно від випадку та наявності відповідних документів: інформаційну довідку з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформацію/інформаційну 

довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно, свідоцтва про право власності, 

довідки бюро технічної інвентаризації щодо переходу прав власності на об'єкт 

нерухомого майна, копії документів бухгалтерського обліку, інші документи 

внутрішнього обліку та звітності, інші документи, видані органами влади України, 

або їх копії, які підтверджують існування Контролю над Історично підконтрольним 

активом на тимчасово окупованій території України; та/або 

(iv) копії установчих документів Історично підконтрольного активу (юридичної особи), 

витяги з торгового реєстру або реєстру компаній, реєстри акціонерів з 

відображенням ланцюга володіння акціями (частками) в Історично підконтрольному 

активу (юридичній особі). 

У разі потреби Заявник повинен подати додаткові документи та/або інформацію для цілей 

цього особливого випадку підтвердження відповідності технічному критерію № 2 на 

запит Робочої групи Концесієдавця або Конкурсної комісії у порядку і на умовах, 

визначених статтею 7.4 Інструкції для Заявників. 
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2.2 Документи для підтвердження відповідності Фінансовим критеріям 

2.2.1  Документи для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.1 – Власний 

капітал чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий потік 

Заявник повинен подати такі документи для підтвердження відповідності фінансовому 

критерію №°1.1 – Власний капітал чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий 

потік, які визначені у розділах 2.1 і 2.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі):  

(a) копія (копії) підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності за 

останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності 

результатів аудиту за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до 

національних чи міжнародних (у тому числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів 

бухгалтерської звітності; та 

(b) лист-підтвердження від Аудиторської компанії про відповідність вимогам до 

Аудиторської компанії за Формою 0 ( Підтвердження вимог до Аудиторської 

компанії), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки); та 

(c) лист-зобов’язання Пов'язаної компанії за Формою I (Лист-зобов'язання Пов'язаної 

компанії), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), якщо Заявник 

покладається на свою Пов’язану компанію або на Пов’язану компанію Учасника 

Об’єднання для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.1 – 

Власний капітал чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий потік. 

Копії документів, зазначених у пункті (а) вище, які оформлені іноземною мовою (іншою, 

ніж українська мова), повинні бути нотаріально засвідчені і легалізовані, із перекладом 

витягів із них в обсязі, достатньому для визначення відповідності фінансовому критерію 

№°1.1 – Власний капітал чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий потік, на 

українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або містити 

нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача).  

Документи, зазначені у пунктах (b)-(с) вище, які оформлені іноземною мовою (іншою, 

ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому переклад 

має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

2.2.2  Документи для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.3 – 

Підтвердження наявності джерел фінансування 

Заявник повинен подати такі документи для підтвердження відповідності фінансовому 

критерію №°1.3 – Підтвердження наявності джерел фінансування, визначеному у розділі 

2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі): 

(a) для підтвердження наявності ліквідних активів (грошей, цінних паперів) – 

довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження 

наявності грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про 

підтвердження наявності відповідних ліквідних активів згідно з вимогами, 

встановленими у пункті (а) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі); 

(b) для підтвердження готовності банку (банків) надати необхідну суму позики, вказану 

у пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 



65 

Продовження додатка 2 

 

конкурсі) – лист (листи) банку, який має відповідати вимогам, наведеним у Формі Н 

(Вимоги до змісту листа банку), та 

(c) лист-зобов'язання Пов'язаної компанії за Формою I (Лист-зобов'язання Пов'язаної 

компанії), якщо Заявник покладається на свою Пов’язану компанію або на Пов’язану 

компанію Учасника Об’єднання для підтвердження відповідності фінансовому 

критерію №°1.3 – Підтвердження наявності джерел фінансування. 

Копії документів, зазначених у пунктах (а)-(с) вище, які оформлені іноземною мовою 

(іншою, ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача). 

Не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке зазначене у 

пункті (b) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 7 (Вимоги до 

Надійних банків). 
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A Форма Заявки 

[БЛАНК ЗАЯВНИКА] 

Дата:__________________ 

Щодо: подання заявки на участь в концесійному конкурсі щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України»  

 

Відповідно до Оголошення Концесійного конкурсу від [зазначити дату], [Ім'я (найменування) 

Заявника], [організаційно-правова форма і дані реєстрації (для юридичних осіб); паспортні та 

реєстраційні дані (для фізичних осіб-підприємців)], подає Заявку на участь у Концесійному 

конкурсі за Проектом щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна 

компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

згідно з Інструкцією для Заявників та просить прийняти її до розгляду. 

[[Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання або Учасників Об’єднання] [(“Учасник 

Об’єднання”) / (“Учасники Об’єднання”)] та [Ім'я (найменування) Заявника] погодився 

(погодились) співпрацювати у зв’язку з участю [Ім'я (найменування) Заявника] у Концесійному 

конкурсі, а також спільно здійснювати Проект та виконувати умови Концесійного договору у 

разі визначення [Ім'я (найменування) Заявника] переможцем Концесійного конкурсу] 

[(Вказується, якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання)] 

[[Ім'я (найменування) Заявника] є Спеціальною компанією («СК»), юридичною особою, 

спеціально створеною діяти як Претендент у Концесійному конкурсі] [(Вказується, якщо 

Заявник є СК)] 

[Ім'я (найменування) Заявника]: 

(a) підтверджує достатню дієздатність для участі у Концесійному конкурсі та укладення 

Концесійного договору для реалізації Проекту у разі визначення [Ім'я (найменування) 

Заявника] переможцем Концесійного конкурсу; 

(b) погоджується дотримуватися правил Концесійного конкурсу та вимог актів Законодавства 

України, які регулюють порядок проведення Концесійного конкурсу; 

(c) визнає право Концесієдавця, Конкурсної комісії або Робочої групи Концесієдавця (i) 

запитувати додаткову інформацію, яка обґрунтовано потребується для розгляду Заявки, (ii) 

вносити зміни та уточнення до застосовних процедурних правил та умов, (iii) відхиляти 

Заявку відповідно до правил та процедур, встановлених Інструкцією для Заявників та 

Законодавством України; 

(d) визнає виключне застосування Законодавства України до процедури подання Заявок і 

докущення до участі в Концесійному конкурсі, визначеної в Інструкції для Заявників. 

[Ім'я (найменування) Заявника] цим заявляє і гарантує, що на дату цього листа: 

(a) вся інформація у складі цієї Заявки, у тому числі додані форми та документи, є достовірною 

і точною у всіх відношеннях і залишатиметься такою протягом Концесійного конкурсу і до 

укладення Концесійного договору (якщо Заявник буде визначений переможцем 
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Концесійного конкурсу; 

(b) [Ім'я (найменування)Заявника] та будь-хто з Учасників Об’єднання [вказується, якщо 

Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання], не був 

добровільно або примусово визнаний банкрутом або неплатоспроможним боржником, або 

не підлягав іншій подібній процедурі; і 

(c) [Ім'я (найменування)Заявника] та будь-хто з Учасників Об’єднання [вказується, якщо 

Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання], виконав 

зобов’язання щодо сплати усіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів (у тому 

числі зобов’язання щодо обов’язкового соціального страхування), окрім тих, які 

добросовісно оскаржуються у відповідному порядку та для яких встановлені відповідні 

резерви. 

До цієї Форми Заявки додаються [залежно від випадку]: 

(a) Довіреність (довіреності) (відповідно до вимог Форми B) або інші Документи на 

представництво 

(b) Вихідна інформація про Заявника (Форма C) 

(c) Засвідчення [одне або декілька, залежно від того, чи Заявник бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об'єднання] (Форма D) 

(d) Документи для підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів, що 

повинні бути надані згідно з розділом 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників 

(e) Документи для підтвердження відповідності Критеріям допущення до участі в 

Концесійному конкурсі, що повинні бути надані згідно з розділом 2 Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників. 

[Ім'я (найменування) Заявника] призначає [] як свого основного уповноваженого представника 

для отримання повідомлень щодо питань, пов’язаних із проведенням Концесійного конкурсу, за 

такими контактними даними: 

[адреса, телефонний, факсимільний номери та електронна пошта уповноваженого 

представника] 

Повний перелік та контактні дані Уповноважених осіб Претендента містяться у Формі С (Вихідна 

інформація про Заявника). [підпис] 

В якості [посада] 

Уповноважений на підписання цієї Заявки від імені [Ім'я (найменування) Заявника] 
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B Вимоги до змісту довіреності 

Якщо Уповноважені особи Претендента представляють Претендента на підставі довіреності, 

то така довіреність має містити: 

1. Інформацію про Уповноважених осіб Претендента, а саме: 

1.1 повне ім'я; 

1.2 посаду та місце роботи; 

1.3 громадянство; 

1.4 реквізити паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (наприклад, серія та 

номер, ким і коли виданий); 

1.5 адреса місця проживання/перебування; 

1.6 номер телефону (мобільного та/або робочого). 

2. Повне ім'я Претендента, інтереси якого представляють за довіреністю. 

3. Обсяг повноважень, наданих Уповноваженим особам Претендента за довіреністю, який 

повинен охоплювати щонайменше такі повноваження, як: 

3.1 представництво інтересів Претендента перед Концесієдавцем, Конкурсною комісією, їх 

посадовими особами; 

3.2 оформлення, засвідчення та подання Концесієдавцю, Конкурсній комісії, їх посадовим 

особам документів, необхідних для участі Претендента у Концесійному конкурсі, 

зокрема, Заявки, конкурсної пропозиції, Договору про конфіденційність інформації; 

3.3 листування та здійснення інших форм комунікації, які необхідні для участі Претендента 

у Концесійному конкурсі, із Концесієдавцем, Конкурсною комісією, їх посадовими 

особами, у тому числі надання та отримання відповідних роз'яснень і документів 

відповідно до Інструкції для Претендентів.  

4. Вказівку на те, що Претендент або його правонаступники, які призначили 

Уповноважених осіб Претендента за довіреністю, особисто несуть усі ризики, пов’язані 

із рішеннями Концесієдавця та Конкурсної комісії в рамках Концесійного конкурсу, 

прийнятими на підставі недостовірної інформації, наданої Претендентом та поданої 

Уповноваженими особами Претендента, а також відповідальність за подання такої 

інформації Уповноваженими особами Претендента. 

Нижче наведена примірна форма довіреності. Ця примірна форма довіреності не є 

обов'язковою для застосування та може використовуватися як орієнтовний зразок у 

випадках, коли Уповноважені особи Претендента представляють Претендента на підставі 

довіреності. Довіреність Претендента у будь-якому випадку повинна відповідати вимогам 

до змісту довіреності, наведеним у цій Формі B вище.  
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ПРИМІРНА ФОРМА ДОВІРЕНОСТІ 

Цього дня, [число], [місяць] [рік], 

в моїй присутності, нотаріуса [ім'я нотаріуса, нотаріальної контори], 

нижчепідписаний(а): 

пан/пані [ім’я уповноваженого представника], належним чином уповноважений як [посада] 

[ім'я (найменування) Претендента], громадянство: [], паспорт або документ, що посвідчує 

особу [вказати далі необхідні реквізити, наприклад, серія, номер, ким і коли виданий], місце 

проживання/перебування [] (надалі – Довіритель), 

цим: 

1. призначає  

пана/пані [повне ім’я представника], [посада] у [місце роботи], 

громадянин/громадянка [], паспорт або документ, що посвідчує особу [вказати далі 

необхідні реквізити, наприклад, серія, номер, ким і коли виданий], місце 

проживання/перебування [], номер телефону [],  

[зазначити далі залежно від кількості представників] 

як уповноваженого представника(ів) [ім'я (найменування) Претендента] (надалі – 

Уповноважена особа(и) Претендента) для вчинення таких дій:  

(a) представляти інтереси Довірителя перед Міністерством інфраструктури України, 

іншими уповноваженими органами України, їх правонаступниками, Конкурсною 

комісією та посадовими особами, які беруть участь у Концесійному конкурсі, як 

зазначено в пункті (е) нижче; та 

(b) оформлювати, засвідчувати та подавати Міністерству інфраструктури України, 

іншим уповноваженим органам України, їх правонаступникам, Конкурсій комісії 

та посадовим особам, які беруть участь у Концесійному конкурсі, всі документи, 

наведені в пункті (е) нижче; та 

(c) надавати та отримувати будь-які документи, пов’язані з документами, наведеними 

у пункті (е) нижче; та 

(d) виконувати всі необхідні дії, що прямо чи опосередковано пов’язані з 

повноваженнями, визначеними у цьому документі, в тому числі здійснювати будь-

які інші дії з метою укладення або надання юридичної сили документам, 

визначеним у пункті (е) нижче; 

(e) документи, передбачені цією довіреністю: 

всі документи, пов’язані з участю в Концесійному конкурсі щодо надання в 

концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України» відповідно до 

Інструкції для Претедентів від [], у тому числі, але не виключно, Заявка на участь 

у концесійному конкурсі та конкурсна пропозиція, Договір про конфіденційність 

інформації, роз’яснення та інші форми комунікації, які пов’язані з участю в 

Концесійному конкурсі та здійснюються з Міністерством інфраструктури України, 

Конкурсною комісією, їх посадовими особами, іншими уповноваженими органами 
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влади України та їх посадовими особами; 

2. надає Уповноваженій особі(ам) Претендента право призначати інших осіб для 

здійснення всіх або частини повноважень, наданих цією довіреністю. 

Довіритель або його правонаступники особисто несуть усі ризики, пов’язані із рішеннями 

Концесієдавця та Конкурсної комісії в рамках Концесійного конкурсу, прийнятими на 

підставі недостовірної інформації, наданої Довірителем та поданої Уповноваженою 

особою(ами) Претендента, а також відповідальність за подання такої інформації 

Уповноваженою особою(ами) Претендента. 

Ця Довіреність видана строком на []. 

На посвідчення чого Довіритель оформив цю Довіреність у зазначену вище дату. 

[Підпис] 

[Ім’я / посада представника Довірителя]
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C Вихідна інформація про Заявника 

[БЛАНК ЗАЯВНИКА / ПОВ'ЯЗАНОЇ КОМПАНІЇ / УЧАСНИКА ОБ'ЄДНАННЯ] 

1. Інформація про Заявника / Пов'язану компанію Заявника  

Назва: 

Тип (корпорація, товариство, фізична особа-підприємець тощо): 

Дані про реєстрацію компанії (реєстраційний номер, дата, місце, орган реєстрації тощо):  

Країна реєстрації: 

Юридична адреса: 

Адреса головного офісу:  

Посадові особи (повне ім’я, документ, що посвідчує особу, посада): 

Телефонний номер: 

Номер факсу: 

Адреса електронної пошти: 

Основні сфери господарської діяльності: 

Актуальний перелік акціонерів (учасників) Заявника / Пов'язаної компанії Заявника, які є 

власниками більше 1% акцій (часток) у статутному капіталі Заявника / Пов'язаної компанії 

Заявника, Пов'язаних компаній Заявника / Пов'язаних компаній Пов'язаної компанії Заявника 

та Бенефіціарних власників Заявника / Бенефіціарних власників Пов'язаної компанії 

Заявника: 

Структура власності Заявника / Пов'язаної компанії Заявника у вигляді схеми (малюнка) із 

зазначенням осіб, які володіють від 5 і більше відсотків прав голосу або акцій (часток) у 

статутному капіталі Заявника / Пов'язаної компанії Заявника [надати як додаток до цієї 

Форми C] 

Інформація про інших Учасників Об’єднання (якщо застосовно, заповнити дані про 

всіх Учасників Об’єднання, крім Заявника) 

Назва: 

Тип (корпорація, товариство тощо): 

Дані про реєстрацію компанії (реєстраційний номер, дата, місце, орган реєстрації тощо):  

Країна реєстрації: 

Юридична адреса: 

Адреса головного офісу:  

Посадові особи (повне ім’я, документ, що посвідчує особу, посада): 
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Телефонний номер: 

Номер факсу: 

Адреса електронної пошти: 

Основні сфери господарської діяльності: 

Актуальний перелік акціонерів (учасників) Учасника Об'єднання, які є власниками більше 

1% акцій (часток) у статутному капіталі Учасника Об'єднання, Пов'язаних компаній 

Учасника Об'єднання та Бенефіціарних власників Учасника Об'єднання: 

Структура власності Учасника Об'єднання у вигляді схеми (малюнка) із зазначенням осіб, 

які володіють від 5 і більше відсотків прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі 

Учасника Об'єднання [надати як додаток до цієї Форми C] 

2. Очікувана частка кожного Учасника Об’єднання у статутному капіталі Проектної 

компанії [заповнюється, якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об'єднання] 

 

 Учасник Об'єднання Очікувана частка у статутному капіталі 

Проектної компанії 

 

  ___%  

  ___%  

  ___%  

  ___%  

  ___%  

 

5. Уповноважені особи Претендента 

Повне ім’я (імена), документ, що посвідчує особу, Документ на представництво, номер 

телефону, адреса електронної пошти Уповноваженої особи (осіб) Претендента [вказати далі 

за зразком залежно від кількості Уповноважених осіб Претендента] 

[підпис] 

В якості [посада] 

Уповноважений підписати цю Вихідну інформацію про Заявника від імені [Ім'я 

(найменування) Заявника] 
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D Засвідчення 

[БЛАНК ЗАЯВНИКА / ПОВ’ЯЗАНОЇ КОМПАНІЇ / УЧАСНИКА ОБ’ЄДНАННЯ] 

Дата:__________________ 

Щодо: концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» 

Кому: Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

[Ім'я (найменування) Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання] (вказати далі 

залежно від випадку) цим засвідчує та гарантує, що на дату цього листа: 

1. [Ім'я (найменування) Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання] не перебуває 

в процесі банкрутства чи ліквідації; 

2. [Ім'я (найменування) Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання], його 

директори та керівництво не були засуджені за шахрайство, корупційні злочини чи 

відмивання коштів;  

3. [Ім'я (найменування) Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання] не відомо 

про наявність будь-якого Потенційного конфлікту інтересів чи Реального конфлікту 

інтересів, пов’язаного з попередніми чи теперішніми договорами або відносинами, які 

можуть істотно вплинути на його здатність виконувати обов’язки за Проектом; та 

4. [Ім'я (найменування) Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання] не підпадає 

під інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів) до 

Інструкції для Заявників. 

[Ім'я (найменування)Заявника / Пов'язаної компанії / Учасника Об’єднання] погодився 

(погодились) брати участь у Концесійному конкурсі та [здійснювати/спільно здійснювати] 

Проект і виконувати умови Концесійного договору, у тому числі шляхом вчинення дій та 

оформлення документів, або забезпечення вчинення дій та оформлення документів 

Пов’язаними компаніями та Проектною компанією, які вимагаються відповідно до 

Конкурсної документації, або є необхідними чи бажаними для успішної реалізації Проекту 

та виконання умов Концесійного договору. 

У разі свого допущення до участі у Концесійному конкурсі [ім'я (найменування) Заявника] 

погоджується дотримуватися вимог щодо конфіденційності і нерозголошення 

конфіденційної інформації на умовах, визначених у Договорі про конфіденційність 

інформації та Конкурсній документації, та забезпечити дотримання таких вимог 

Уповноваженими особами Претендента, Учасниками Об’єднання [якщо Заявник бере участь 

у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання] та іншими користувачами 

конфіденційної інформації (як передбачено у Договорі про конфіденційність інформації). 

З повагою, 

[Підпис уповноваженої особи] 

Ім’я та посада підписанта 
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Назва компанії 

Адреса  
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E Лист-зобов’язання Учасника Об’єднання 

[БЛАНК УЧАСНИКА ОБ’ЄДНАННЯ] 

Дата:__________________ 

Щодо: концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

  

Відповідно до Оголошення Концесійного конкурсу від [зазначити дату], [Ім'я 

(найменування) Заявника], [організаційно-правова форма і дані реєстрації (для юридичних 

осіб); паспортні та реєстраційні дані (для фізичних осіб-підприємців)], подав Заявку на 

участь у Концесійному конкурсі за Проектом згідно з Інструкцією для Заявників із 

проханням прийняти її до розгляду. 

[Ім'я (найменування) Заявника] та [Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання] [та Ім'я 

(найменування) іншого Учасника Об’єднання (інших Учасників Об’єднання)] погодились 

співпрацювати у зв’язку з участю [Ім'я (найменування) Заявника] у Концесійному конкурсі, 

а також спільно здійснювати Проект і виконувати умови Концесійного договору у разі 

визначення [Ім'я (найменування) Заявника] переможцем Концесійного конкурсу. Цим 

листом [Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання] підтверджує цю домовленість і свої 

зобов'язання за такою домовленістю перед Концесієдавцем.  

[Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання]: 

(a) підтверджує свою достатню дієздатність співпрацювати у зв’язку з участю [Ім'я 

(найменування) Заявника] у Концесійному конкурсі, а також спільно здійснювати 

Проект і виконувати умови Концесійного договору у разі визначення [Ім'я 

(найменування) Заявника] переможцем Концесійного конкурсу; 

(b) погоджується дотримуватися правил Концесійного конкурсу та вимог актів 

Законодавства України, які регулюють порядок проведення Концесійного конкурсу; 

(c) визнає право Концесієдавця, Конкурсної комісії або Робочої групи Концесієдавця (i) 

запитувати додаткову інформацію, яка обґрунтовано потребується для розгляду Заявки, 

(ii) вносити зміни та уточнення до застосовних процедурних правил та умов, (iii) 

відхиляти Заявку відповідно до правил та процедур, встановлених Інструкцією для 

Заявників та Законодавством України; 

(d) визнає виключне застосування Законодавства України до процедури подання Заявок і 

допущення до участі у Концесійному конкурсі, визначеної в Інструкції для Заявників. 

[Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання] цим заявляє і гарантує, що на дату Заявки [Ім'я 

(найменування) Заявника] вся інформація у складі Заявки стосовно [Ім'я (найменування) 

Учасника Об’єднання] є точною і достовірною у всіх відношеннях. 

[підпис] 

В якості [посада] 
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Уповноважений на підписання цього Листа-зобов’язання від імені [Ім'я (найменування) 

Учасника Об’єднання] 
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F Таблиця про досвід будівництва для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 

                                                      
1 Якщо найменування компанії відрізняється від найменування Заявника або Учасника Об’єднання, будь ласка, вкажіть зв'язок із Заявником або Учасником 

Об’єднання. Якщо має місце особливий випадок підтвердження відповідності технічному критерію № 1, зазначений у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення 

до участі в Концесійному конкурсі), будь ласка, вкажіть у примітці до цієї колонки про цей випадок (Історично підконтрольна компанія, Історично підконтрольний 

актив) та надайте за потреби додаткові пояснення у примітці.  
2 Заявник, Пов’язана компанія або Учасник Об’єднання, який підтверджує наявність непрямого досвіду будівництва (тобто, нагляд за підрядним будівництвом) 

також повинен вказати назви та контактні дані будівельних компаній, які були задіяні в кожному із вказаних проектів. Заявник, Пов’язана компанія або Учасник 

Об’єднання, який брав участь у спільній діяльності або консорціумі для реалізації проекту, повинен вказати розмір своєї фінансової участі або участі в капіталі 

підприємства у відсотках від загального розміру участі учасників проекту.  
3 У цій колонці повинні бути вказані дані, які підтверджують відповідність проекту вимогам, наведеним у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) стосовно (i) обсягів перевалки вантажів та обсягів зберігання та (ii) наявності видів діяльності, зазначених у пунктах (a)-(c) розділу 1.1 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 
4 Вартість проекту повинна відповідати вимогам, встановленим у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 
5 Строк реалізації проекту повинен відповідати вимогам, встановленим у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 
6 У цій колонці повинні міститися посилання на всі підтвердні документи (у тому числі для цілей особливих випадків підтвердження відповідності технічному 

критерію № 1), зазначені у розділі 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки). 

Назва 
компанії1 

Роль та участь Заявника / 
Учасника Об’єднання / 
Пов’язаної компанії в 

проекті2 
Розташув

ання / 
місцезнах
одження 

Тип та обсяг 
проекту3 

Вартість 
проекту (в 

доларах 
США)4 

Дата 
(рік) 

підписа
ння/ви

дачі 
підтвер

дних 
докуме

нтів 

Дата (рік) 
завершен

ня 
проекту5 

Підтвердні 
документи6 
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[додати 
рядки за 
потреби]  
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G Таблиця про досвід експлуатації для підтвердження відповідності технічному критерію № 2 

                                                      
7 Якщо найменування компанії відрізняється від найменування Заявника або Учасника Об’єднання, будь ласка, вкажіть зв'язок із Заявником або Учасником 

Об’єднання. Якщо має місце особливий випадок підтвердження відповідності технічному критерію № 2, зазначений у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення 

до участі в Концесійному конкурсі), будь ласка, вкажіть у примітці до цієї колонки про цей випадок (Історично підконтрольна компанія, Історично підконтрольний 

актив) та надайте за потреби додаткові пояснення у примітці. 
8 Заявник, який брав участь у спільній діяльності або консорціумі для реалізації проекту, повинен вказати розмір своєї фінансової участі або участі в капіталі 

підприємства у відсотках від загального розміру участі учасників проекту.  
9 Період експлуатації повинен відповідати вимогам, встановленим у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 

Назва компанії 7 

Роль і участь 
Заявника / /кожного 

з учасників СК / 
Учасника 

Об’єднання в 
проекті 8 

Розташування / 
місцезнаходження 

Тип та річний 
трафік проекту, тонн  

Період експлуатації9 
Контактні дані для 

довідки  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

[додати рядки за 
потреби]  
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H Вимоги до змісту листа банку 

Якщо Заявник подає лист банку для підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.3, вказаному 

у розділі 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), то такий лист повинен 

містити: 

1. повне найменування та реєстраційні дані банку; 

2. підтвердження готовності банку надати позику Заявнику, або Заявнику та його Пов’язаним компаніям, 

або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання разом позику в межах суми, вказаної в пункті (b) розділу 

2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), а також строк чинності такої 

готовності, що не повинен бути меншим ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу; 

3. підтвердження від банку, що такий банк є Надійним банком згідно з Додатком 7 (Вимоги до Надійних 

банків); 

4. підтвердження готовності банку надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які 

вимагаються відповідно до Концесійного договору; 

5. дату видачі листа, повне ім'я та підпис уповноваженої особи банку. 

Нижче наведена примірна форма листа банку. Ця примірна форма не є обов'язковою для застосування та 

може використовуватися як орієнтовний зразок для підтвердження відповідності фінансовому критерію 

№ 1.3, вказаному у розділі 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). Лист 

банку, у разі його подання Заявником для підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.3, у 

будь-якому випадку повинен відповідати вимогам до змісту такого листа, наведеним у цій Формі Н вище. 

ПРИМІРНА ФОРМА ЛИСТА БАНКУ 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

[Найменування компанії] 

Адресат: [контактна інформація] 

[Адреса] 

[Дата] 

Стосовно концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» 

 

Міністерство інфраструктури України організовує та проводить концесійний конкурс за проектом щодо 

передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» («Проект») і для цих цілей видало інструкцію 

для заявників від [дата] («Інструкція для Заявників»).  

У зв’язку з цим, [вказати ім'я (найменування) Заявника] («Заявник») звернувся до нас із запитом про 

надання листа від банку відповідно до вимог Інструкції для Заявників.  

Ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із зареєстрованим 

місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за потреби], ознайомились з 

Інструкцією для Заявників і на основі отриманої на цьому етапі інформації вважаємо Проект інвестиційно 

привабливим. Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з вимогами Інструкції для 

Заявників. 
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На основі аналізу вихідних даних та відповідно до визначених у цьому листі умов, ми раді підтвердити 

зацікавленість нашого банку у наданні [Заявнику, або Заявнику та його Пов’язаним компаніям, або 

Заявнику та всім Учасникам Об’єднання разом (вказати залежно від випадку)] позики на загальну суму 

у розмірі [ [] доларів США (еквівалент у гривні відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, 

встановленого Національним банком України) (вказати відповідну суму)].  

Умовами нашої підтримки є: 

[перелік умов] 

Наш банк докладе максимально можливих зусиль для забезпечення фінансового закриття транзакції 

відповідно до вимог Конкурсної документації та положень Концесійного договору. Ми підтверджуємо 

готовність надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до 

Концесійного договору, у разі визначення [вказати ім'я (найменування) Заявника] переможцем 

Концесійного конкурсу. 

Наша зацікавленість є чинною до [вказати строк, що має бути не меншим, ніж 24 місяці з дати 

Оголошення Концесійного конкурсу].  

 

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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I Лист-зобов'язання Пов'язаної компанії 

[БЛАНК ПОВ'ЯЗАНОЇ КОМПАНІЇ] 

Дата:__________________ 

Щодо: концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна 

компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України»  

[Найменування Пов'язаної компанії], юридична особа за законодавством [країна] («Пов'язана компанія»), 

цим листом підтверджує Міністерству інфраструктури України («Концесієдавцю») таке: 

1. Пов'язана компанія Контролює [найменування Заявника або Учасника Об'єднання (іншого, ніж 

Заявник)] шляхом [описати суть Контролю, із посиланням на відповідний документ, наприклад, 

установчий документ]. 

2. [Найменування Заявника або Учасника Об'єднання (іншого, ніж Заявник)] повідомив Пов'язану 

компанію про свою участь у Концесійному конкурсі та подання [найменування Заявника] Заявки для 

допущення до участі у Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції для Заявників. 

3. Пов'язана компанія підтверджує своє ознайомлення з усіма вимогами Інструкції для Претендентів, у 

тому числі з вимогами Інструкції для Заявників щодо Заявників, які беруть участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Пов'язані компанії.  

4. [Найменування Заявника] покладається у своїй Заявці на Пов'язану компанію для підтвердження 

відповідності фінансовому критерію/критеріям № [вказати відповідний фінансовий 

критерій/критерії], зазначеному/зазначених у розділі 2  Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників.  

5. Пов'язана компанія просить прийняти до розгляду всю інформацію і документи Пов'язаної компанії, 

які надані нею і подані [найменування Заявника] у складі Заявки, для цілей підтвердження 

відповідності [найменування Заявника] фінансовому критерію/критеріям № [вказати відповідний 

фінансовий критерій/критерії], зазначеному/зазначених у розділі 2 Додатка 4 (Критерії допущення 

до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників. На виконання вимог Інструкції для 

Заявників, Пов'язана компанія надала, а [найменування Заявника] подав у складі Заявки іншу 

інформацію і документи, які вимагаються від Пов'язаної компанії згідно Додатком 5 (Зміст Заявки) 

Інструкції для Заявників.  

6. Пов'язана компанія заявляє і гарантує, що вся інформація і документи Пов'язаної компанії, які надані 

нею і подані [найменування Заявника] у складі Заявки, є точними і достовірними у всіх відношеннях. 

Пов'язана компанія готова надати Концесієдавцю, Конкурсній комісії або Робочій групі 

Концесієдавця додаткову інформацію та роз'яснення у відповідь на їх запит до [найменування 

Заявника] стосовно Пов'язаної компанії, а також інформації та документів, які надані Пов'язаною 

компанією і подані [найменування Заявника] у складі Заявки. 

Якщо у цьому листі не зазначено інше, всі терміни і вирази у цьому листі з великої літери вживаються у 

значенні, наведеному в Інструкції для Заявників.  

[підпис] 

В якості [посада] 

Уповноважений на підписання цього листа-зобов’язання від імені [найменування Пов'язаної компанії] 
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Підтвердження вимог до Аудиторської компанії 

[НА БЛАНКУ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ] 

Дата:__________________ 

Стосовно концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» 

[Найменування Аудиторської компанії], юридична особа за законодавством [вказати країну], із 

зареєстрованим місцезнаходженням за адресою [вказати адресу], [вказати інші реєстраційні дані за 

потреби], цим підтверджує свою відповідність зазначеним нижче вимогам до аудиторської компанії за 

конкурсною документацією проекту щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» («Проект»), а саме: 

 [Найменування Аудиторської компанії] має право на провадження аудиторської діяльності 

відповідно до законодавства країни свого резидентства і включена до [Реєстру аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності – для резидентів України; іншого реєстру (вказати відповідну 

назву згідно із законодавством країни резидентства Аудиторської компанії)]. [Найменування 

Аудиторської компанії] здійснює свою аудиторську діяльність на підставі [свідоцтва/іншого 

документа (вказати повні реквізити)]. 

 [Найменування Аудиторської компанії] [самостійно або у складі єдиної мережі Аудиторських 

компаній – вказати залежно від випадку] має досвід надання аудиторських послуг (не менше ніж два 

підтверджених факти надання аудиторських послуг) суб'єктам господарювання транспортної галузі 

протягом останніх трьох років; 

 [Найменування Аудиторської компанії] має у своєму складі не менше ніж 100 працівників, які 

безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та 

з якими укладений трудовий договір. 

 Не менш як 5 працівників [найменування Аудиторської компанії] мають сертифікат/інший 

підтвердний документ, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською 

діяльністю на території [вказати країну резидентства Аудиторської компанії]. 

 Не менш як 15 працівників [найменування Аудиторської компанії] мають принаймні один документ, 

що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом 

Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих 

бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), 

Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW). 

 Щорічний дохід [найменування Аудиторської компанії] протягом останніх трьох років становить не 

менше ніж 30 мільйонів гривень (еквівалент цієї суми в іноземній валюті відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, визначеного Національним банком України). 

 [Найменування Аудиторської компанії] має договір страхування відповідальності перед третіми 

особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності 

на суму не менше ніж 50 мільйонів гривень (еквівалент цієї суми в іноземній валюті відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, визначеного Національним банком України). При цьому 

договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.  

[Найменування Аудиторської компанії] готова надати документи, які підтверджують її відповідність 

вимогам, вказаним у пунктах (а)-(g) вище, на запит Концесієдавця (Міністерства інфраструктури України) 

або Конкурсної комісії за Проектом. 
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З повагою 

[підпис] 

[Ім'я, посада уповноваженої особи Аудиторської компанії] 
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Додаток 6 Форма Договору про конфіденційність інформації 

ДОГОВІР 

про конфіденційність і нерозголошення інформації 

 

"___" ______2019 року                           м. Київ № ______ 

AGREEMENT 

on confidentiality and non-disclosure of information 

 

"___" ______ 2019                                     Kyiv No ______ 

Цей договір про конфіденційність і нерозголошення 

інформації, у тому числі додатки до нього (далі – 

"Договір"), укладений між: 

This agreement on confidentiality and non-disclosure of 

information together with annexes thereto (hereinafter the 

"Agreement") is entered into by and between: 

Міністерством інфраструктури України в особі 

[посада і прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої 

особи], який діє на підставі [офіційний документ, 

наприклад, положення про Мінінфраструктури або 

розпорядження Кабінету Міністрів України від [дата] 

[номер]] (далі – "Концесієдавець"), 

Ministry of Infrastructure of Ukraine, represented by 

[position and full name of the authorized person], acting on 

the basis of [the official document, for example, regulation 

on the Ministry of Infrastructure or order of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine dated [date] [number]] (hereinafter the 

"Grantor"), 

[Ім'я (найменування) претендента], суб’єктом 

підприємницької діяльності за законодавством [країна], 

в особі [посада і прізвище, ім’я та по-батькові 

уповноваженої особи], який діє на підставі [документ, 

наприклад, статут або довіреність від [дата]] (далі – 

"Претендент"), 

[Candidate’s name], a subject of entrepreneurial activity 

organized under the laws of [jurisdiction], represented by 

[position and full name of the authorized person], acting on 

the basis of [indicate the document, e.g., charter, power of 

attorney [date]] (hereinafter the "Candidate"), 

які надалі кожен окремо іменуються "Концесієдавець" і 

"Претендент", а разом – "Сторони".  

which are further referred to individually as the "Grantor" 

and the "Candidate", and jointly as the "Parties".  

ОСКІЛЬКИ Концесієдавець організовує та проводить 

концесійний конкурс щодо передачі в концесію 

цілісного майнового комплексу, що забезпечує 

комплексне надання послуг у спеціалізованому 

морському порту Ольвія та включає майно державного 

підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" (далі – "ДП 

"СК "Ольвія"), майно державного підприємства 

"Адміністрація морських портів України" (далі – "ДП 

"АМПУ"), а також об'єкти, спеціально збудовані 

відповідно до умов концесійного договору, шляхом 

проведення чесного та прозорого конкурсного відбору 

відповідно до законодавства України (далі – 

"Концесійний конкурс"), 

WHEREAS the Grantor is organizing and carrying out the 

concession tender with respect to transferring into 

concession the integral property complex which ensures 

multipurpose provision of services in the specialized 

seaport Olvia and includes assets of state enterprise 

"Stevedoring Company "Olvia" (hereinafter "SE "SC 

"Olvia"), assets of state enterprise "Ukraine Sea Port 

Authority" (hereinafter "SE "USPA"), and objects specially 

constructed under the terms and conditions of the 

concession agreement, through a fair and transparent 

competitive bidding process in accordance with Ukrainian 

law (hereinafter the "Concession Tender"), 

ОСКІЛЬКИ Концесієдавець затвердив конкурсну 

документацію для проведення Концесійного конкурсу 

(далі – "Конкурсна документація"), у тому числі 

інструкцію для претендентів своїм наказом від [дата] 

№ [номер] (далі – "Інструкція для Претендентів"), 

WHEREAS the Grantor approved the tender documentation 

for carrying out the Concession Tender (hereinafter the 

"Tender Documentation"), including the instruction for 

candidates by its Order No. [number] dated [date] 

(hereinafter the "Instruction for Candidates"), 

ОСКІЛЬКИ Претендент подав свою заявку на участь у 

Концесійному конкурсі, а Концесієдавець за 

результатами розгляду цієї заявки прийняв рішення про 

допущення Претендента до участі у Концесійному 

конкурсі відповідно до Інструкції для Претендентів 

(рішення Концесієдавця від [дата] № [номер]), 

WHEREAS the Candidate submitted its application to 

participate in the Concession Tender, and the Grantor took 

decision on admission of the Candidate to the Concession 

Tender in accordance with the Instruction for Candidates 

(the Grantor's decision No. [number] dated [date]), 
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ОСКІЛЬКИ Концесієдавець відповідно до частини 

другої статті 7 Закону України "Про концесії" 

зобов’язаний забезпечити претендентів необхідною 

інформацією (документами) для підготовки пропозицій 

для участі у концесійному конкурсі, а Претендент має 

потребу у доступі до певної інформації для цілей 

підготовки своєї конкурсної пропозиції, і обов'язковою 

умовою доступу до такої інформації є укладення цього 

Договору, 

WHEREAS according to Article 7(2) of the Law of Ukraine 

"On Concessions" the Grantor must provide candidates with 

information (documents) necessary for preparing bids to 

take part in the concession tender, while the Candidate 

needs access to certain data in order to prepare its bid, and 

such access is subject to execution of this Agreement, 

Сторони уклали цей Договір на умовах, визначених 

нижче. 

the Parties have entered into this Agreement under the terms 

and conditions set out below. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

1.1. Якщо у цьому Договорі не зазначено інше, терміни і 

вирази з великої літери, які вживаються у цьому 

Договорі і не визначені окремо у статті 1.2 або в 

інших положеннях чи частинах цього Договору, 

мають значення, надане їм в Інструкції для 

Претендентів (її відповідній частині). 

1.1. Unless this Agreement stipulates otherwise, capitalized 

terms and expressions that are used in this Agreement 

and are not defined separately in Clause 1.2 or other 

Clauses or parts of this Agreement, shall have the 

meaning given to them under the Instruction for 

Candidates (its relevant part). 

1.2. Крім визначень, які вживаються відповідно до статті 

1.1, у цьому Договорі застосовуються також такі 

визначення: 

1.2. In addition to the terms that are used under Clause 1.1, 

the following definitions shall also apply throughout this 

Agreement: 

"Дозволений Користувач" – особа, яка може 

отримати доступ до Конфіденційної інформації 

відповідно до умов цього Договору і Конкурсної 

документації, як зазначено у статті 2.3 Договору. 

"Permitted User" – a person that may get access to the 

Confidential Information under the terms and conditions 

of this Agreement and Tender Documentation, as set out 

in Clause 2.3 of the Agreement. 

"Конфіденційна інформація" – будь-яка інформація 

професійного, виробничого, комерційного та іншого 

характеру незалежно від способу її відображення і 

надання (усно, письмово, на матеріальних носіях, в 

електронному вигляді), яка недоступна у публічних 

джерелах, у тому числі, але не виключно:  

"Confidential Information" – any information of 

professional, production, commercial or other nature, 

presented or provided in any manner (verbally, in 

writing, in physical storage media, or in electronic form), 

unavailable in the public domain, including, but not 

limited to: 

(a) інформація, яка міститься у Частині 2 Кімнати 

даних; 

(a) the information contained in Data Room Part 2; 

(b) інформація, яка надається під час відвідування 

Об’єкта концесії (як зазначено в Інструкції для 

учасників) і яка визначена при її наданні як 

Конфіденційна інформація; 

(b) the information provided during the site visits to the 

Concession Object (as set out in the Instruction for 

Bidders) and designated as the Confidential 

Information upon its provision; 

(c) інша інформація, яка надається у зв’язку з участю 

Претендента у Концесійному конкурсі відповідно 

до умов, визначених у цьому Договорі та 

Конкурсній документації, і яка визначена при її 

наданні як Конфіденційна інформація. 

(c) other information provided in connection with the 

Candidate’s participation in the Concession Tender 

in accordance with terms and conditions of this 

Agreement and Tender Documentation and 

designated as the Confidential Information upon its 

provision. 

Не вважається Конфіденційною інформацією будь-

яка інформація, яка на момент розкриття 

Користувачеві вже знаходиться у публічних джерелах 

Confidential Information does not include any 

information which at the time of disclosure to the User 

is already in the public domain or which after such 
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або яка потрапляє до публічних джерел після такого 

розкриття без вини Користувача. 

disclosure comes into the public domain through no fault 

of the User. 

"Користувач" – будь-яка особа, яка отримала доступ 

до Конфіденційної інформації відповідно до умов 

цього Договору і Конкурсної документації. 

"User" – any person that has been provided with access 

to Confidential Information under the terms and 

conditions of this Agreement and Tender 

Documentation. 

"Користувач Частини 2 Кімнати даних" – будь-

який Користувач, якому надається доступ до Частини 

2 Кімнати даних за закритим переліком, наведеним у 

Додатку 2 (Список Користувачів Частини 2 Кімнати 

даних) до цього Договору. 

"Data Room Part 2 User" – any User that gets access 

to Data Room Part 2 under the exhaustive list set out in 

Annex 2 (List of Data Room Part 2 Users) to this 

Agreement. 

"Неправомірне розкриття" – розкриття 

Конфіденційної інформації третім особам, окрім 

випадків, дозволених цим Договором, та/або за 

відсутності підстав, передбачених правом України. 

"Wrongful Disclosure" – disclosure of the Confidential 

Information to a third party except as permitted by this 

Agreement and/or beyond any lawful grounds stipulated 

by Ukrainian law. 

Не вважається Неправомірним розкриттям: The following shall not be construed as Wrongful 

Disclosure: 

(a) надання Користувачем Конфіденційної 

інформації на запит державних органів країни 

резидентства Користувача в порядку, 

передбаченому законодавством відповідної 

країни резидентства Користувача, з урахуванням 

положень розділу 4 цього Договору; 

(a) the provision by the User of Confidential 

Information upon a request of state authorities of the 

User’s jurisdiction in accordance with the applicable 

law of the relevant jurisdiction to which such User 

belongs, with due regard for the provisions of 

section 4 of this Agreement; 

(b) надання Претендентом Конфіденційної 

інформації Дозволеним Користувачам відповідно 

до вимог статті 2.3 цього Договору.  

(b) the provision by the Candidate of Confidential 

Information to Permitted Users in accordance with 

the requirements of Clause 2.3 of this Agreement. 

"розкриття" – надання Конфіденційної інформації 

третім особам у будь-якій формі і в будь-який спосіб 

відповідно до положень цього Договору. 

"disclosure" – the provision of Confidential Information 

to third parties in any form and manner carried out under 

this Agreement. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 

2.1. Предметом Договору є визначення Сторонами 

порядку і правил доступу до Конфіденційної 

інформації і дотримання режиму нерозголошення 

Конфіденційної інформації.  

2.1. The subject matter of the Agreement is determination by 

the Parties of the procedure and rules governing access 

to and non-disclosure regime of the Confidential 

Information. 

2.2. Для отримання доступу до Конфіденційної 

інформації Претендент має: 

2.2. In order to get access to Confidential Information, the 

Candidate has to: 

(a) заповнити усі необхідні дані щодо себе та 

Користувачів Частини 2 Кімнати даних у цьому 

Договорі; 

(a) provide all the relevant data about itself and Data 

Room Part 2 Users in this Agreement; 

(b) надати Концесієдавцеві заповнені та підписані 

примірники Договору (у тому числі з усіма 

Додатками до Договору) відповідно до порядку, 

визначеного у статті 8.2 Інструкції для Заявників. 

(b) provide the Grantor with the completed and signed 

counterparts of the Agreement (including all 

Annexes to the Agreement) in accordance with the 

procedure set out in Clause 8.2 of the Instruction for 

Applicants. 
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2.3. Відповідно до умов цього Договору Претендент може 

розкривати Конфіденційну інформацію Дозволеним 

Користувачам. Дозволеними Користувачами можуть 

бути: 

2.3. The Candidate may disclose the Confidential 

Information to Permitted Users in accordance with this 

Agreement. The Permitted Users may include: 

(a) Уповноважені особи Претендента; (a) Authorized Persons; 

(b) працівники та професійні радники Претендента 

(інші ніж Уповноважені особи Претендента); 

(b) Candidate’s employees and professional advisors 

(other than the Authorized Persons); 

(c) Пов’язані компанії Претендента, їхні 

уповноважені особи; 

(c) Candidate’s Related Companies, their authorized 

persons; 

(d) Учасники Об'єднання, інші ніж Претендент, та 

їхні працівники, професійні радники, Пов’язані  

компанії та уповноважені особи. [Якщо 

Претендент бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об'єднання, як 

передбачено в Інструкції для Претендентів] 

(d) Consortium Members other than the Candidate and 

their employees, professional advisors, Related 

Companies, and authorized persons. [If Candidate 

takes part in the Concession Tender relying on a 

Consortium, as provided by the Instruction for 

Candidates] 

Дозволеними Користувачами не можуть бути особи, 

визначені у пунктах 6-8 частини другої статті 8 

Закону України "Про приватизацію державного і 

комунального майна" № 2269-VII від 18 січня 2018 

року (зі змінами та доповненнями).  

Persons indicated in items 6-8 of Article 8(2) of the Law 

of Ukraine "On Privatization of State and Municipal 

Property" No. 2269-VII dated 18 January 2018 (as 

amended) are not allowed to be the Permitted Users.  

Претендент може розкривати Конфіденційну 

інформацію Дозволеним Користувачам виключно за 

умови, що:  

The Candidate may disclose the Confidential 

Information to Permitted Users subject to the following 

mandatory preconditions: 

(a) розкриття Конфіденційної інформації 

Дозволеним Користувачам здійснюється в межах, 

необхідних для безпосереднього виконання ними 

своїх обов'язків стосовно участі Претендента у 

Концесійному конкурсі; та 

(a) the disclosure of the Confidential Information to 

Permitted Users is carried out to the extent required 

for direct performance of their obligations with 

respect to Candidate's participation in the 

Concession Tender; and  

(b) до розкриття Конфіденційної інформації 

Дозволеним Користувачам в обов’язковому 

порядку застосовуються вимоги щодо 

конфіденційності і нерозголошення 

Конфіденційної інформації, аналогічні вимогам, 

які встановлені в цьому Договорі. 

(b) the disclosure of the Confidential Information to 

Permitted Users is subject to non-disclosure and 

confidentiality regime of the Confidential 

Information similar to that set out herein. 

Дозволені Користувачі, які отримали Конфіденційну 

інформацію за цією статтею 2.3, вважаються 

Користувачами, і Претендент відповідає за 

дотримання ними вимог щодо конфіденційності і 

нерозголошення Конфіденційної інформації 

відповідно до умов цього Договору.  

The Permitted Users that received the Confidential 

Information under this Clause 2.3 qualify as Users, and 

the Candidate shall be responsible for their compliance 

with non-disclosure and confidentiality regime of the 

Confidential Information in accordance with terms and 

conditions of this Agreement.  

2.4. Доступ до Конфіденційної інформації у Частині 2 

Кімнати даних надається лише Користувачам 

Частини 2 Кімнати даних, вказаним Претендентом у 

Додатку 2 (Список Користувачів Частини 2 Кімнати 

даних) цього Договору. Особливості доступу до 

Конфіденційної інформації у Частині 2 Кімнати даних 

2.4. Access to the Confidential Information in Data Room 

Part 2 is granted solely to Data Room Part 2 Users 

indicated by the Candidate in Annex 2 (List of Data 

Room Part 2 Users) to this Agreement. The details of 

access to the Confidential Information in Data Room 

Part 2 are specified in the Data Room Rules and 
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регулюються Правилами Кімнати даних, які 

містяться у Додатку 1 (Правила Кімнати даних) цього 

Договору. 

У разі потреби внесення змін до списку Користувачів 

Частини 2 Кімнати даних за Додатком 2 (Список 

Користувачів Частини 2 Кімнати даних), 

Претендент повинен ініціювати внесення змін до 

Договору в частині списку Користувачів Частини 2 

Кімнати даних у Додатку 2 (Список Користувачів 

Частини 2 Кімнати даних). 

Procedures contained in Annex 1 (Data Room Rules and 

Procedures) to this Agreement. 

If the Candidate needs to make changes to the list of Data 

Room Part 2 Users in Annex 2 (List of Data Room Part 

2 Users) it shall initiate amendments to the Agreement 

with respect to the list of Data Room Part 2 Users in 

Annex 2 (List of Data Room Part 2 Users).  

2.5. Концесієдавець залишає за собою право відхиляти 

або скасовувати доступ до Конфіденційної інформації 

окремим Користувачам, а також не погоджувати 

список осіб, підготовлений Претендентом згідно з 

Додатком 2 (Список Користувачів Частини 2 

Кімнати даних) у разі недотримання вимог цього 

Договору (зокрема, вимог щодо Дозволених 

Користувачів, наведених у статті 2.3) із наданням 

попереднього повідомлення Претенденту з 

відповідним обґрунтуванням у спосіб, передбачений 

розділом 7 Договору.  

2.5. The Grantor reserves the right to decline or cancel access 

to the Confidential Information for certain Users, as well 

as not approve the list of persons prepared by the 

Candidate as per Annex 2 (List of Data Room Part 2 

Users) in case of non-conformity with the requirements 

of this Agreement (particularly, those related to 

Permitted Users under Clause 2.3), subject to sending a 

prior notice to the Candidate in the manner set out in 

section 7 of this Agreement. 

2.6. Цей Договір не передбачає можливість його 

підписання зі змінами (окрім заповнення 

обов’язкових полів з необхідними даними про 

Претендента і Користувачів), а також із будь-якими 

обмеженнями і застереженнями з боку Претендента. 

Надання Претендентом підписаного Договору зі 

змінами (окрім заповнення обов’язкових полів з 

необхідними даними про Претендента і 

Користувачів), обмеженнями і застереженнями не 

допускається. 

2.6. This Agreement does not envisage the possibility of its 

signing with changes (except for filling in the mandatory 

fields with necessary data about the Candidate and 

Users), as well as subject to any limitations and 

reservations on Candidate’s part. The Candidate is not 

allowed to provide the signed Agreement with changes 

(except for filling in the mandatory fields with necessary 

data about the Candidate and Users), limitations and 

reservations. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

3.1. Концесієдавець має право:  3.1. The Grantor is entitled to: 

(a) перевіряти список Користувачів Частини 2 

Кімнати даних, наданий Претендентом згідно з 

Додатком 2 (Список Користувачів Частини 2 

Кімнати даних) щодо відповідності вимогам 

цього Договору (зокрема, вимогам статті 2.3);  

(a) check the list of Data Room Part 2 Users provided 

by the Candidate under Annex 2 (List of Data Room 

Part 2 Users) with respect to conformity with the 

requirements of this Agreement (particularly, the 

requirements of Clause 2.3);  

(b) відхиляти або скасовувати доступ до 

Конфіденційної інформації окремим 

Користувачам, із наданням попереднього 

повідомлення Претенденту у спосіб, 

передбачений розділом 7 Договору; 

(b) decline or cancel access to the Confidential 

Information for certain Users, subject to sending a 

prior notice to the Candidate in the manner set out in 

section 7 of this Agreement; 

(c) змінювати Правила Кімнати даних, із наданням 

попереднього повідомлення Претенденту у 

спосіб, передбачений розділом 7 Договору; 

(c) change the Data Room Rules and Procedures, 

subject to sending a prior notice to the Candidate in 

the manner set out in section 7 of this Agreement; 

(d) звертатися до органів влади, фізичних і 

юридичних осіб з метою перевірки дотримання 

(d) file requests to authorities, individuals and legal 

entities to check whether Candidate and Users 
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Претендентом і Користувачами вимог цього 

Договору щодо нерозголошення Конфіденційної 

інформації і користування Кімнатою даних; 

comply with the requirements of this Agreement 

with respect to non-disclosure of the Confidential 

Information and use of the Data Room; 

(e) відмовитись від виконання Договору в 

односторонньому порядку, із наданням 

попереднього повідомлення Претенденту у 

спосіб, передбачений розділом 7 Договору; 

(e) unilaterally withdraw from performance of this 

Agreement, subject to sending a prior notice to the 

Candidate in the manner set out in section 7 of this 

Agreement; 

(f) реалізовувати інші права відповідно до цього 

Договору.  

(f) exercise other rights under this Agreement.  

3.2. Концесієдавець зобов’язаний: 3.2. The Grantor is obligated to: 

(a) забезпечити належне функціонування Кімнати 

даних, як в частині доступу до Кімнати даних, так 

і в частині збереження Конфіденційної інформації 

у Частині 2 Кімнати даних та її охорони від 

несанкціонованого доступу; 

(a) ensure proper functioning of the Data Room, in 

terms of both access to the Data Room and storage 

of the Confidential Information in Data Room Part 2 

and its protection from unauthorized access; 

(b) повідомляти Претендента про будь-які зміни, які 

стосуються доступу до Конфіденційної 

інформації, вимог до конфіденційності і 

нерозголошення Конфіденційної інформації і 

можуть потребувати змін до цього Договору, у 

максимально короткі строки у спосіб, 

передбачений розділом 7 Договору; 

(b) notify the Candidate of any changes that relate to 

access to the Confidential Information, 

confidentiality and non-disclosure regime of the 

Confidential Information, and may require making 

amendments to this Agreement within the shortest 

possible timeframes in the manner set out in section 

7 of this Agreement; 

(c) виконувати інші обов’язки відповідно до цього 

Договору. 

(c) perform other obligations under this Agreement. 

3.3. Претендент має право: 3.3. The Candidate is entitled to: 

(a) отримати доступ до Конфіденційної інформації 

для себе та інших Дозволених Користувачів і 

користуватися Конфіденційною інформацією на 

умовах, визначених цим Договором та 

Конкурсною документацією; 

(a) get access to the Confidential Information for itself 

and other Permitted Users and use the Confidential 

Information in accordance with terms and conditions 

of this Agreement and Tender Documentation; 

(b) отримувати технічну підтримку з питань 

функціонування Кімнати даних відповідно до 

Правил Кімнати даних; 

(b) get technical support with respect to functioning of 

the Data Room in accordance with the Data Room 

Rules and Procedures; 

(c) змінити протягом строку дії Договору список 

Користувачів Частини 2 Кімнати даних у Додатку 

2 (Список Користувачів Частини 2 Кімнати 

даних), за умови попереднього узгодження таких 

змін у порядку, передбаченому розділом 7 

Договору; 

(c) change the list of Data Room Part 2 Users indicated 

in Annex 2 (List of Data Room Part 2 Users) during 

the term of the Agreement, subject to prior approval 

of such changes in the manner set out in section 7 of 

this Agreement; 

(d) реалізовувати інші права відповідно до цього 

Договору. 

(d) exercise other rights under this Agreement. 

3.4. Претендент зобов’язаний (і забезпечує виконання цих 

обов’язків всіма Користувачами): 

3.4. The Candidate is obligated (and shall ensure compliance 

with these obligations by all Users) to: 
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(a) дотримуватися правил доступу до Кімнати даних 

та використання Конфіденційної інформації, 

передбачених цим Договором (зокрема, 

Правилами Кімнати даних) і Конкурсною 

документацією;  

(a) comply with rules governing access to and use of the 

Confidential Information set out in this Agreement 

(particularly, in the Data Room Rules and 

Procedures) and Tender Documentation; 

(b) протягом 10 (десяти) років з дати укладення цього 

Договору не розголошувати, окрім випадків, 

передбачених цим Договором, у будь-який спосіб 

Конфіденційну інформацію будь-якій іншій 

фізичній або юридичній особі; 

(b) not disclose, except for the cases set forth herein, in 

any way the Confidential Information to any other 

individual or legal entity, within ten (10) years after 

the execution date of this Agreement; 

(c) нести відповідальність за Неправомірне 

розкриття Конфіденційної інформації будь-яким 

Користувачем відповідно до положень цього 

Договору; 

(c) bear liability for Wrongful Disclosure of the 

Confidential Information by any User in accordance 

with the provisions of this Agreement; 

(d) вживати всі належні заходи для охорони 

Конфіденційної інформації під час її 

використання, не розголошувати, не 

оприлюднювати і не розповсюджувати 

Конфіденційну інформацію у будь-якій спосіб, не 

передавати Конфіденційну інформацію третім 

особам, окрім випадків, дозволених цим 

Договором, та у випадку посягання будь-яких 

третіх осіб на Конфіденційну інформацію негайно 

повідомити про це Концесієдавця; 

(d) take all appropriate measures for the protection of 

the Confidential Information during its use, not 

disclose, not publish and not distribute the 

Confidential Information in any way, not transfer the 

Confidential Information to third parties, except as 

permitted by this Agreement, and in case of breach 

of the confidentiality regime of the Confidential 

Information by any third parties, immediately notify 

the Grantor of such breach; 

(e) зберігати Конфіденційну інформацію у спосіб, що 

запобігає доступу третіх осіб до Конфіденційної 

інформації та убезпечує Конфіденційну 

інформацію від Неправомірного розкриття, не 

вчиняти жодних дій, що можуть призвести до 

несанкціонованого доступу третіх осіб до 

Конфіденційної інформації та/або 

Неправомірного розкриття; 

(e) keep the Confidential Information in a manner 

which prevents third parties from access to the 

Confidential Information and protects the 

Confidential Information from Wrongful 

Disclosure, not perform any actions that may lead to 

the unauthorized access to the Confidential 

Information by third parties and/or Wrongful 

Disclosure; 

(f) знищувати копії документів та інші носії 

Конфіденційної інформації після перегляду та 

аналізу Конфіденційної інформації у випадках, 

передбачених цим Договором (зокрема, 

Правилами Кімнати даних); 

(f) destroy copies of documents and other media 

containing the Confidential Information after review 

and analysis of the Confidential Information in cases 

set out in this Agreement (particularly, in the Data 

Room Rules and Procedures); 

(g) не передавати права та обов’язки за цим 

Договором будь-яким третім особам, а також не 

делегувати виконання окремих функцій з 

використанням Конфіденційної інформації третім 

особам без відповідної попередньої письмової 

згоди Концесієдавця; 

(g) not transfer the rights and obligations under this 

Agreement to any third parties, and not delegate the 

implementation of certain functions using 

Confidential Information to any third parties without 

the prior written consent of the Grantor; 

(h) виконувати інші обов’язки відповідно до цього 

Договору. 

(h) perform other obligations under this Agreement. 

3.5. Сторони також зобов’язуються не розголошувати 

третім особам будь-яку інформацію, отриману під час 

укладення та виконання цього Договору, окрім 

3.5. The Parties also undertake not to disclose to any third 

parties any information obtained in the course of 

execution and performance of this Agreement, except 



92 

Продовження додатка 2 

 

 

 

випадків, коли розголошення такої інформації 

вимагається відповідно до застосовного 

законодавства на вимогу відповідних органів влади 

чи посадових осіб. 

when disclosure of such information is required in 

accordance with the applicable law upon the request of 

the relevant public authorities or officials. 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ 4. SPECIAL CONDITIONS 

4.1. Якщо третя особа звернеться з позовом до суду або 

вчинить іншу юридичну дію на предмет розкриття 

будь-якої Конфіденційної інформації (у тому числі у 

випадках, коли розкриття Конфіденційної інформації 

вимагається від будь-якого Користувача), відповідна 

Сторона після того, як їй стало відомо про це,  

зобов’язана негайно письмово повідомити про це 

іншу Сторону і забезпечити іншій Стороні розумно 

потрібну допомогу для запобігання розкриттю 

Конфіденційної інформації. 

4.1. If a third person appeals to the court or commits any 

other legal action on the subject of the disclosure of any 

Confidential Information (including cases where the 

disclosure of the Confidential Information is required 

from any User), upon becoming aware, the relevant 

Party must immediately notify the other Party in writing 

and provide the other Party with reasonable assistance in 

order to prevent the disclosure of the Confidential 

Information. 

4.2. В разі надання Стороною у випадках, визначених 

Законодавством України, Конфіденційної інформації 

органам державної влади України, відповідна 

Сторона повинна не пізніше наступного Робочого дня 

за днем надання (відправлення, вилучення) 

відповідної Конфіденційної інформації, надіслати 

іншій Стороні письмове повідомлення, яке містить 

таку інформацію: 

4.2. If a Party provides Confidential Information in cases set 

by Ukrainian Law to public authorities of Ukraine, such 

Party shall notify in writing the other Party within one 

Business Day after such provision (submission, 

extraction) of the Confidential Information on the 

following matters: 

(a) отримувач Конфіденційної інформації та перелік 

наданої Конфіденційної інформації;  

(a) name of recipient of the Confidential Information 

and full list of the Confidential Information that has 

been provided; 

(b) правова підстава надання Конфіденційної 

інформації (акт перевірки, протокол про 

вилучення, рішення суду тощо). 

(b) legal reason of the provision of the Confidential 

Information (inspection report, protocol of seizure, 

court decisions, etc.). 

4.3. Сторони зобов’язуються при наданні Конфіденційної 

інформації органам державної влади України 

письмово повідомляти їх про той факт, що 

інформація, яка надається, є конфіденційною і не 

може бути розголошена третім особам. 

4.3. Whenever the Parties provide the public authorities of 

Ukraine with the Confidential Information, they shall 

notify such authorities in writing about the fact that such 

information is confidential and may not be disclosed to 

third parties.  

4.4. Претендент відповідає за дотримання вимог статей 

4.1-4.3 (з необхідними змінами) у всіх випадках, коли 

розкриття Конфіденційної інформації вимагається від 

будь-якого Користувача, зокрема на запит державних 

органів країни резидентства Користувача в порядку, 

передбаченому законодавством відповідної країни 

резидентства Користувача.  

4.4. The Candidate shall be responsible for compliance with 

the requirements of Clauses 4.1-4.3 (with necessary 

modifications) in all cases where the disclosure of the 

Confidential Information is required from any User, 

particularly upon a request of state authorities of the 

User’s jurisdiction in accordance with the applicable law 

of the relevant jurisdiction to which such User belongs. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 5. LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання 

обов’язків за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену цим Договором та 

правом, що регулює цей Договір. 

5.1. In case of non-performance or improper performance of 

obligations under this Agreement the Parties shall be 

held liable in accordance with this Agreement and the 

governing law of this Agreement. 
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5.2. У разі невиконання зобов’язань щодо 

нерозголошення і дотримання конфіденційності 

Конфіденційної інформації будь-яким Користувачем 

(як зазначено у статті 3.4) Претендент зобов’язаний, 

залежно від випадку: 

5.2. In the case of non-performance of obligations with 

respect to non-disclosure and confidentiality regime of 

the Confidential Information (as set out in Clause 3.4) by 

any User the Candidate shall be obligated (as the case 

may be) to: 

(a) відшкодувати Концесієдавцеві, ДП "СК "Ольвія" 

та ДП "АМПУ" у повному обсязі прямі збитки, 

понесені внаслідок Неправомірного розкриття 

Конфіденційної інформації або іншого 

невиконання обов’язків щодо нерозголошення і 

дотримання конфіденційності Конфіденційної 

інформації будь-яким Користувачем (як 

зазначено у статті 3.4); 

(a) to reimburse to the Grantor, SE "SC "Olvia" and SE 

"USPA" the full amount of direct losses incurred as 

the result of Wrongful Disclosure of the 

Confidential Information or other non-performance 

of obligations with respect to non-disclosure and 

confidentiality regime of the Confidential 

Information (as set out in Clause 3.4) by any User; 

(b) сплатити Концесієдавцеві штраф у розмірі  

1 000 000 (один мільйон) гривень за кожне 

Неправомірне розкриття; 

(b) make the penalty payment to the Grantor in the 

amount of UAH 1,000,000 (one million) for each 

Wrongful Disclosure; 

(c) задовольнити за власний рахунок всі 

обґрунтовані претензії ДП "СК "Ольвія" і ДП 

"АМПУ" у зв’язку з невиконанням обов’язків 

щодо нерозголошення і дотримання 

конфіденційності Конфіденційної інформації 

будь-яким Користувачем (як зазначено у статті 

3.4). 

(c) satisfy at its own cost all reasonable claims of SE 

"SC "Olvia" and SE "USPA" in connection with 

non-performance of obligations with respect to non-

disclosure and confidentiality regime of the 

Confidential Information (as set out in Clause 3.4) 

by any User.  

5.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони 

від відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання зобов’язань за цим Договором. 

5.3. The termination of this Agreement does not relieve the 

Parties of liability for non-performance or improper 

performance of obligations under this Agreement. 

6. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 6. PERSONAL DATA PROTECTION 

6.1. Сторони, можуть збирати, використовувати, 

передавати, зберігати або в інший спосіб обробляти 

(далі разом – "Обробляти") інформацію, яка 

передається або отримується за цим Договором і яка 

може бути пов’язана з конкретною фізичною особою 

(далі – "Персональні дані"). Персональні дані можуть 

Оброблятися в різних країнах, відповідно до вимог 

застосовного законодавства у сфері захисту 

персональних даних.  

6.1. The Parties may collect, use, transfer, store or otherwise 

process (collectively, "Process") the information that is 

transferred or received under this Agreement and can be 

linked to specific individuals (hereinafter the "Personal 

Data"). The Personal Data can be Processed in various 

jurisdictions in accordance with the requirements of 

applicable data protection laws.  

6.2. Сторони відповідають за те, щоб Персональні дані 

були Оброблені відповідно до вимог Законодавства 

України або іншого застосовного законодавства у 

сфері захисту персональних даних (залежно від 

випадку), у тому числі за наявності відповідних 

дозволів та повноважень. 

6.2. The Parties shall be responsible for Processing the 

Personal Data in accordance with data protection 

requirements set by Ukrainian Law or other applicable 

law (as the case may be), including based on the relevant 

permits and authority. 

7. ПОВІДОМЛЕННЯ 7. NOTIFICATIONS 

7.1. Усі повідомлення та інша комунікація стосовно 

Договору здійснюються у письмовій формі та 

вважаються оформленими належним чином у разі їх 

доставки особисто чи надсилання факсом або 

7.1. All notices and other communications pertaining to the 

Agreement shall be made in writing and shall be deemed 

to have been duly executed when delivered in person or 

sent by facsimile or courier service. Notices and other 
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службою кур’єрської доставки. Повідомлення та інша 

комунікація стосовно Договору можуть бути 

додатково надіслані електронною поштою, з 

урахуванням положень статті 7.2. 

Контактні дані Сторін для повідомлень та іншої 

комунікації стосовно Договору наведені у цій статті 

7.1 нижче.  

communications pertaining to the Agreement can be 

additionally made via email, taking into account the 

provisions of Clause 7.2. 

The contact information of the Parties for notices and 

other communications pertaining to the Agreement is 

given in this Clause 7.1 below.  

До Концесієдавця 

Міністерство інфраструктури України 

Адреса: Україна, 01135, місто Київ, проспект 

Перемоги, 14 

Факс: (044) 351-48-45 

Електронна пошта: miy@mtu.gov.ua 

Копія: tc-olvia@mtu.gov.ua 

To the Grantor 

Ministry of Infrastructure of Ukraine 

Address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, Ukraine 

Fax: (044) 351-48-45 

Email: miy@mtu.gov.ua 

Copy to: tc-olvia@mtu.gov.ua  

До Претендента 

[Ім’я (найменування) Претендента] 

До уваги: [ім'я Уповноваженої особи Претендента] 

Адреса: [●] 

Факс: [●] 

Електронна пошта: [●] 

 

To the Candidate 

[Candidate’s name] 

Attention: [name of the Authorized Person] 

Address: [●] 

Fax: [●] 

Email: [●] 

 

7.2. Якщо в Договорі не зазначено інше, юридична сила 

надається виключно комунікації, інформації та 

документам у паперовій формі, які подані та/або 

отримані стосовно цього Договору. 

Певна комунікація та інформація стосовно Договору 

можуть бути додатково подані та/або отримані за цим 

Договором електронною поштою. У разі будь-яких 

розбіжностей між комунікацією та інформацією у 

паперовій формі та комунікацією й інформацією в 

електронній формі, які були подані та/або отримані 

стосовно цього Договору, перевагу має комунікація 

та інформація у паперовій формі. 

7.2. Unless the Agreement provides otherwise, the legal 

effect shall be accorded solely to paper form 

communications, information and documents submitted 

and/or received with respect to this Agreement. 

Certain communications and information pertaining to 

the Agreement may be additionally submitted and/or 

received under this Agreement via email. In case of any 

discrepancies between communications and information 

in paper form and communications and information in 

electronic form submitted and/or received with respect 

to this Agreement, the paper form communications and 

information shall prevail. 

7.3. Усі повідомлення та інша комунікація стосовно цього 

Договору здійснюються українською мовою, якщо 

цим Договором не передбачено інше. 

7.3. All notices and other communications pertaining to this 

Agreement shall be made in Ukrainian unless the 

Agreement stipulates otherwise. 

8. ПРАВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ДОГОВІР, І 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8. GOVERNING LAW AND DISPUTE 

RESOLUTION 

8.1. Цей Договір і будь-які інші відносини та зобов'язання, 

що виникають у зв'язку з цим Договором, 

регулюються правом України. 

8.1. This Agreement and any other matters and obligations 

arising in connection with this Agreement shall be 

governed by, and construed in accordance with, the laws 

of Ukraine. 
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8.2. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із 

цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо 

його тлумачення, виконання, порушення, припинення 

чи недійсності, підлягають вирішенню [зазначити 

далі відповідну опцію залежно від випадку, інше 

виключити]  

[господарським судом відповідно до підсудності, 

встановленої Законодавством України.] [опція, якщо 

Претендентом є резидент] 

[у Міжнародному комерційному арбітражному суді 

при Торгово-промисловій палаті України згідно з 

його Регламентом. Місцем проведення засідання 

Арбітражного суду є місто Київ, Україна. Мовою 

арбітражного розгляду є англійська мова.] [опція, 

якщо Претендентом є нерезидент]  

 

8.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or 

relating to this Agreement, particularly with respect to 

interpretation, execution, breach, termination or 

invalidity thereof, shall be settled [indicate the relevant 

option, other to be deleted] 

[by the commercial court having the jurisdiction set by 

Ukrainian Law.] [option applies in case there is a 

resident Candidate] 

[by the International Commercial Arbitration Court at 

the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry in 

accordance with its Rules. The seat of arbitration shall 

be Kyiv, Ukraine. The language to be used in the arbitral 

proceedings shall be English.] [option applies in case 

there is a non-resident Candidate] 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 9. FINAL PROVISIONS 

9.1. Цей Договір вважається укладеним з дати його 

підписання Сторонами і діє протягом 10 (десяти) 

років з дати його укладення. Загальний порядок 

підписання цього Договору визначений у статті 8.2 

Інструкції для Заявників.  

9.1. This Agreement is deemed executed as of the date of its 

signing by the Parties and shall be valid for ten (10) years 

after its execution date. The general signing procedure 

for this Agreement is set out in Clause 8.2 of the 

Instruction for Applicants.  

9.2. Цей Договір становить повну домовленість між 

Сторонами щодо всіх питань, які він регулює, і 

замінює собою всі попередні домовленості, 

листування та заяви стосовно нього. Усі Додатки до 

цього Договору є його невід’ємною частиною.  

9.2. This Agreement constitutes the entire agreement 

between the Parties as to the matters it governs, and 

supersedes all prior agreements, correspondence and 

representations with respect thereto. All Annexes to this 

Agreement qualify as integral parts of the Agreement.  

9.3. Зобов’язання та відповідальність Сторін за цим 

Договором зберігають чинність для усіх 

правонаступників Сторін, про що відповідна Сторона 

зобов’язується письмово повідомляти іншу Сторону. 

9.3. Obligations and responsibilities of the Parties under this 

Agreement shall remain in force for all successors of the 

Parties, whereof the relevant Party is obliged to inform 

the other Party in writing. 

9.4. Цей Договір укладений українською та англійською 

мовами в двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному примірнику для кожної 

Сторони. У разі розбіжностей між українським та 

англійським текстом цього Договору переважну силу 

має текст українською мовою. 

9.4. This Agreement is made in two originals, with one 

original for each of the Parties, having equal legal force, 

in Ukrainian and in English. In case of any discrepancy 

between the Ukrainian and the English text of this 

Agreement, the Ukrainian version shall prevail. 

9.5. Всі зміни до Договору здійснюються у письмовій 

формі за взаємною згодою Сторін. 

9.5. All changes to the Agreement shall be carried out in 

writing upon the mutual consent of the Parties. 

9.6. Цей Договір може бути розірваний за взаємною 

згодою Сторін, яка оформлюється додатковим 

договором до цього Договору. 

Концесієдавець може відмовитись від виконання 

Договору в односторонньому порядку, із наданням 

Претенденту попереднього повідомлення у спосіб, 

передбачений розділом 7 Договору, щонайменше за 3 

(три) Робочих дні до такої відмови. В такому випадку 

9.6. This Agreement may be terminated by mutual consent 

the Parties formalized as an additional agreement. 

The Grantor may also unilaterally withdraw from 

performance of the Agreement subject to sending a prior 

notice to the Candidate in the manner set out in section 

7 of this Agreement no later than three (3) Business Days 

before such withdrawal. In such case the Agreement 

shall be deemed terminated as of the date of receipt of 
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Договір вважається розірваним з моменту отримання 

Претендентом відповідного повідомлення 

Концесієдавця про відмову від Договору.  

the relevant Grantor’s withdrawal notice by the 

Candidate.  

9.7. Якщо будь-яке із положень цього Договору буде 

визнане чи стане недійсним або нікчемним, то інші 

положення цього Договору продовжують діяти, а 

Сторони проводять переговори щодо внесення 

відповідних змін до цього Договору. 

9.7. If any of the provisions of this Agreement is found to be 

or become invalid or void, the remaining provisions of 

this Agreement shall remain in force and the Parties shall 

negotiate the relevant changes to the Agreement. 

9.8. Жодна зі Сторін не може передавати будь-які свої 

права, зобов’язання або претензії за цим Договором, 

окрім випадку правонаступництва. 

9.8. Neither Party may assign any of its rights, obligations or 

claims under this Agreement, save for the case of 

succession. 

[Сторінка підписів далі] [Signature page to follow] 
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10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 10. DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

Концесієдавець Grantor 

Міністерство інфраструктури України 

Юридична адреса: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

Ministry of Infrastructure of Ukraine 

Legal address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, Ukraine 

[Банківські реквізити Концесієдавця] [Bank details of the Grantor] 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the authorized person] 

Претендент Candidate 

[Ім’я (найменування)] 

Юридична адреса:____________________________ 

[Name] 

Legal address: ____________________________ 

[Банківські реквізити Претендента] [Bank details of the Candidate] 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженої 

особи Претендента] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the Authorized Person] 
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Додаток 1 Правила Кімнати даних Annex 1 Data Room Rules and Procedures 

КОРИСТУВАЧІ КІМНАТИ ДАНИХ 

ПОГОДЖУЮТЬСЯ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА, 

ВКАЗАНІ НИЖЧЕ, ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ 

КІМНАТОЮ ДАНИХ 

IN USING THE DATA ROOM, DATA ROOM 

USERS ACCEPT THE DATA ROOM RULES AND 

PROCEDURES SET OUT BELOW 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Ці Правила Кімнати даних (далі – "Правила") 

визначають правила доступу та режим 

користування Кімнатою даних. Ці Правила 

містяться в Інструкції для Претендентів і 

становлять невід’ємну частину Договору про 

конфіденційність і нерозголошення інформації 

(далі – "Договір"). 

1.1. These Data Room Rules and Procedures 

(hereinafter the "Rules") set out the rules of access 

to and the use regime of the Data Room. These 

Rules are contained in the Instruction for 

Candidates and constitute an integral part of the 

Agreement on confidentiality and non-disclosure 

of information (hereinafter the "Agreement").  

1.2. Якщо у цих Правилах не зазначено інше: 1.2. Unless these Rules stipulate otherwise: 

(a) терміни і вирази з великої літери, які 

вживаються у цих Правилах і не визначені 

окремо у Договорі або в інших положеннях чи 

частинах цих Правил, мають значення, надане 

їм в Інструкції для Претендентів (її відповідній 

частині); 

(a) capitalized terms and expressions that are 

used in these Rules and are not defined 

separately in the Agreement or other Clauses 

or parts of these Rules, shall have the meaning 

given to them under the Instruction for 

Candidates (its relevant part); 

(b) терміни і вирази з великої літери, які 

вживаються у цих Правилах і визначені 

окремо у Договорі, мають значення, надане їм 

у Договорі. 

(b) capitalized terms and expressions that are 

used in these Rules and are defined separately 

in the Agreement, shall have the meaning 

given to them under the Agreement. 

1.3. Кімната даних складається із двох частин: 1.3. The Data Room consists of two parts: 

(a) частини 1, яка містить публічно доступну 

(неконфіденційну) інформацію для участі у 

Концесійному конкурсі ("Частина 1 Кімнати 

даних").  

Частина 1 Кімнати даних доступна для 

Претендентів, Уповноважених осіб 

Претендентів, Учасників Об’єднання, їхніх 

представників та інших осіб, залучених до 

участі Претендента у Концесійному конкурсі, 

за посиланням, наведеним в Інформаційному 

листі до Інструкції для Заявників, з 

урахуванням вимог цих Правил. 

Претендент повинен забезпечити дотримання 

вимог щодо користування Частиною 1 

Кімнати даних, які визначені у цих Правилах, 

та ознайомлення з таким вимогами всіма 

особами, які користуються Частиною 1 

Кімнати даних у зв’язку з участю Претендента 

у Концесійному конкурсі.  

(a) part 1 that contains the publicly available 

(non-confidential) information for the 

purposes of participation in the Concession 

Tender ("Data Room Part 1").  

Data Room Part 1 is available for Candidates, 

Authorized Persons, Consortium Members, 

their representatives, and other persons 

involved in Candidate’s participation in the 

Concession Tender via the link indicated in 

the Data Sheet to the Instruction for 

Applicants, subject to the requirements set out 

in these Rules. 

The Candidate shall ensure that all persons 

using Data Room Part 1 in connection with 

participation of such Candidate in the 

Concession Tender comply with, and are 

aware of, the requirements for using Data 

Room Part 1 set out in these Rules.  
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(b) частини 2, яка містить Конфіденційну 

інформацію для участі у Концесійному 

конкурсі ("Частина 2 Кімнати даних").  

Доступ до Частини 2 Кімнати даних надається 

Претенденту та іншим Користувачам Частини 

2 Кімнати даних після допущення 

Претендента до участі у Концесійному 

конкурсі відповідно до Інструкції для 

Заявників і за умови сплати Претендентом 

Реєстраційного внеску та укладення Договору 

з Концесієдавцем (як зазначено у розділі 8 

Інструкції для Заявників). 

Претендент відповідає за дотримання вимог 

щодо користування Частиною 2 Кімнати 

даних, а також за дотримання вимог щодо 

конфіденційності і нерозголошення 

Конфіденційної інформації, яка міститься у 

Частині 2 Кімнати даних, всіма 

Користувачами Частини 2 Кімнати даних 

відповідно до умов Договору і Конкурсної 

документації. Претендент повинен також 

забезпечити ознайомлення усіх Користувачів 

Частини 2 Кімнати даних із такими вимогами.  

(b) part 2 that contains the Confidential 

Information for the purposes of participation 

in the Concession Tender ("Data Room Part 

2").  

Data Room Part 2 is made available to the 

Candidate and other Data Room Part 2 Users 

after Candidate’s admission to the Concession 

Tender under the Instruction for Applicants 

and subject to Candidate’s payment of the 

Registration Fee and execution of the 

Agreement with the Grantor (as set out in 

section 8 of the Instruction for Applicants).  

The Candidate is responsible for compliance 

with the requirements for using Data Room 

Part 2, as well as for compliance with the 

requirements regarding confidentiality and 

non-disclosure of the Confidential 

Information contained in Data Room Part 2, 

by all Data Room Part 2 Users in accordance 

with terms and conditions of the Agreement 

and Tender Documentation. The Candidate 

shall also ensure that all Data Room Part 2 

Users are aware of such requirements.  

1.4. Концесієдавець зберігає за собою право на 

власний розсуд відмовляти будь-якій особі, яка 

користується Кімнатою даних, у доступі до 

Кімнати даних, а також забороняти чи припиняти 

такий доступ. 

1.4. The Grantor reserves the right, in its absolute 

discretion, to refuse, deny, or remove, access to 

the Data Room to any person using the Data 

Room. 

1.5. Адміністрування доступу до Кімнати даних 

здійснює Концесієдавець та адміністратор 

Кімнати даних, яким є секретар Конкурсної комісії 

або інша особа, призначена Концесієдавцем (далі 

– "Адміністратор Кімнати даних").  

1.5. Access to the Data Room shall be administered by 

the Grantor and Data Room administrator, who is 

the secretary of the Tender Committee or other 

person designated by the Grantor (hereinafter 

"Data Room Administrator").  

2. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ 2. NO WARRANTY 

2.1. Усі особи, які користуються Кімнатою даних, 

розуміють і погоджуються з тим, що інформація, 

яка міститься в Кімнаті даних, була підготовлена 

відповідно до рекомендацій радників, і що ні 

Концесієдавець, ні радники не надають запевнень, 

що така інформація є вичерпною або містить усі 

дані, які можуть бути бажаними чи необхідними 

для належного оцінювання Проекту та участі у 

Концесійному конкурсі. 

2.1. All persons using the Data Room acknowledge 

that the information contained in the Data Room 

has been prepared in accordance with the 

recommendations of the advisors, and neither the 

Grantor nor the advisors represent the said 

information as being all-inclusive or as containing 

all data that may be desirable or required in order 

to properly evaluate the Project and participate in 

the Concession Tender. 

2.2. Усі особи, які користуються Кімнатою даних, 

розуміють і погоджуються з тим, що 

Концесієдавець не надає жодних запевнень або 

гарантій, прямих чи непрямих, щодо повноти 

2.2. All persons using the Data Room acknowledge 

that the Grantor makes no representations or 

warranties, express or implied, as to the 

completeness of the information in the Data Room 
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інформації в Кімнаті даних для цілей участі у 

Концесійному конкурсі.  

for the purposes of participation in the Concession 

Tender. 

3. ПРАВИЛА ДОСТУПУ ТА ПРЕВЕНТИВНІ 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

3. ACCESS RULES AND SECURITY 

PRECAUTIONS 

3.1. Претендент та інші особи, які потребують доступ 

до Частини 1 Кімнати даних у зв’язку з участю 

Претендента у Концесійному конкурсі, мають 

відкрити веб-сторінку за посиланням, наведеним в 

Інформаційному листі до Інструкції для Заявників.  

Особи, які отримали доступ до Частини 1 Кімнати 

даних, можуть надалі користуватися Частиною 1 

Кімнати даних протягом всього строку 

проведення Концесійного конкурсу, з 

урахуванням положень цих Правил і Конкурсної 

документації. 

3.1. The Candidate and other persons that need access 

to Data Room Part 1 in connection with 

Candidate’s participation in the Concession 

Tender will have to go to the web page via the link 

indicated in the Data Sheet to the Instruction for 

Applicants.  

Persons who obtained access to Data Room Part 1 

may further use Data Room Part 1 during the 

whole term of the Concession Tender, subject to 

the provisions of these Rules and Tender 

Documentation. 

 

3.2. Претендент отримує інформацію для доступу до 

Частини 2 Кімнати даних для кожного 

Користувача Частини 2 Кімнати даних разом із 

підписаним Концесієдавцем примірником 

Договору, як зазначено у статті 8.2 Інструкції для 

Заявників. Інформацією для доступу до Частини 2 

Кімнати даних є індивідуальне посилання. 

Кожен Користувач Частини 2 Кімнати даних може 

користуватися Частиною 2 Кімнати даних,  

перейшовши за своїм індивідуальним посиланням 

для доступу до Частини 2 Кімнати даних, 

протягом всього строку проведення Концесійного 

конкурсу, з урахуванням положень цих Правил та 

вимог Договору і Конкурсної документації. 

3.2. The Candidate receives access information to 

Data Room Part 2 for each Data Room Part 2 User 

together with the counterpart of the Agreement 

signed by the Grantor, as set out in Clause 8.2 of 

the Instruction for Applicants. The access 

information to Data Room Part 2 includes a 

personal link. 

Each Data Room Part 2 User may use the Data 

Room Part 2 by accessing its personal link for 

access to Data Room Part 2 during the whole term 

of the Concession Tender, subject to the 

provisions of these Rules and the requirements set 

out in the Agreement and Tender Documentation. 

3.3. Посилання для доступу до Частини 2 Кімнати 

даних надаються окремо кожному Користувачеві 

Частини 2 Кімнати даних за закритим списком, 

наведеним у Додатку 2 (Список Користувачів 

Частини 2 Кімнати даних) Договору, укладеного 

між відповідним Претендентом і Концесієдавцем. 

Жоден Користувач Частини 2 Кімнати даних не 

повинен розкривати, передавати (відступати право 

використання) або надавати можливість 

використання (умисно чи з необережності) свого 

індивідуального посилання для доступу до 

Частини 2 Кімнати даних, яке було йому надане за 

Договором, будь-якими третіми особами.  

3.3. The link for access to Data Room Part 2 shall be 

provided separately for each Data Room Part 2 

User as per exhaustive list set out in Annex 2 (List 

of Data Room Part 2 Users) to the Agreement 

executed between the relevant Candidate and the 

Grantor. 

No Data Room Part 2 User is allowed to disclose, 

transfer (re-assign) or enable to use (whether 

willingly or negligently) its personal link for 

access to Data Room Part 2 which have been 

assigned to such Data Room Part 2 User under the 

Agreement by any third parties.  

3.4. Особи, які користуються Кімнатою даних, не 

повинні намагатися обійти будь-які функції 

безпеки веб-сайту, на якому розміщена Кімната 

даних.  

3.4. Persons using the Data Room shall not attempt to 

circumvent any of the security features of the 

website on which the Data Room is held. 
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Жодна особа, яка користується Кімнатою даних, 

не повинна вносити до Кімнати даних чи систем, 

де розміщена Кімната даних, жодних вірусних чи 

інших шкідливих програм (програм-«троянів», 

програм-«хробаків», інших деструктивних кодів). 

No person using the Data Room shall introduce 

any virus or malware (Trojan horse, worm or other 

destructive code) to the Data Room or the systems 

on which the Data Room is held. 

3.5. Доступ до Частини 2 Кімнати даних не повинен 

здійснюватися з інтернет-кафе чи через інші 

публічно доступні мережі wi-fi (незалежно від 

того, чи ці мережі мають паролі доступу, чи ні). 

3.5. Data Room Part 2 may not be accessed from an 

internet café or other public wi-fi networks 

(whether password protected or not) where the 

public has access. 

3.6. Якщо комп’ютер або інший пристрій, з якого 

здійснюється доступ до Частини 2 Кімнати даних, 

залишається без нагляду (навіть на короткий час), 

то такий комп’ютер або інший пристрій повинен 

бути заблокований з використанням пароля, який 

відомий або доступний лише Користувачеві 

Частини 2 Кімнати даних, і відповідному 

внутрішньому інформаційно-технічному відділу 

(залежно від випадку). 

3.6. When a computer or other device being used to 

access Data Room Part 2 is left (even for a short 

time), that computer or other device should be 

locked using a password which is known or 

accessible only to Data Room Part 2 User and the 

relevant internal IT support department (as the 

case may be). 

3.7. Будь-які документи, файли або частини 

інформації, які містять дані з Частини 2 Кімнати 

даних, повинні безпечно зберігатися та 

використовуватися, щоб запобігти будь-якому 

несанкціонованому доступу третіх осіб до 

Конфіденційної інформації або Неправомірному 

розкриттю Конфіденційної інформації, яка у них 

міститься, з порушенням вимог Договору.  

3.7. Any documents, files or pieces of information 

with data derived from Data Room Part 2 must be 

held and used securely so that to prevent any 

unauthorized access by third parties to, or 

Wrongful Disclosure of, the Confidential 

Information contained in such documents, files or 

pieces of information in breach of the 

requirements stipulated by the Agreement.  

3.8. Документи чи файли, що містяться в Частині 2 

Кімнати даних, не дозволяється копіювати 

повністю чи повністю за змістом до жодного звіту 

за результатами процедур перевірки або іншого 

документа, які призначені для Претендента чи 

інших третіх осіб, які можуть бути залучені до 

участі Претендента у Концесійному конкурсі. 

3.8. Documents or files contained in Data Room Part 

2 may not be copied in their entirety or essentially 

in their entirety into any due diligence report or 

other document designated for the Candidate or 

other third parties that may be involved in the 

Candidate’s participation in the Concession 

Tender. 

3.9. Після закінчення кожної сесії доступу до Кімнати 

даних особа, яка користувалася Кімнатою даних, 

повинна закрити вікно браузера. 

3.9. At the end of each session accessing the Data 

Room, the person using the Data Room must close 

down the browser window. 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 4. SECURITY REQUIREMENTS 

4.1. Після того, як документ чи інший файл із Частини 

2 Кімнати даних був переглянутий 

(проаналізований), роздрукований або 

завантажений, всі його копії повинні бути 

знищені. Користувачі Частини 2 Кімнати даних 

повинні вживати усіх заходів для видалення з 

інформаційних систем, які використовувалися 

ними для доступу до Частини 2 Кімнати даних, 

будь-яких копій інформації з Частини 2 Кімнати 

даних, які могли бути зроблені у таких 

інформаційних системах. У разі потреби 

4.1. After the document or other file from Data Room 

Part 2 has been reviewed (analyzed), printed or 

downloaded any copies of such document or file 

must be destroyed. Data Room Part 2 Users shall 

take all steps to erase any copies of Data Room 

Part 2 information which may have been made on 

IT systems they used for access to Data Room Part 

2. Should the need arise, the Candidate shall 

provide signed written confirmation that the 

relevant Data Room Part 2 Users have complied 

with the requirements of this Clause 4.1 of the 
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Претендент повинен надати підписане письмове 

підтвердження про виконання вимог цієї статті 4.1 

Правил відповідними Користувачами Частини 2 

Кімнати даних на окремий запит Концесієдавця чи 

його фінансових або юридичних радників у 

порядку для надання повідомлень, визначеному у 

Договорі. 

Rules upon a separate request of the Grantor or its 

financial or legal advisors in accordance with the 

notifications procedure set out in the Agreement. 

5. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ, ЗАПИТИ ПРО 

ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

5. Q&A AND REQUESTS FOR FURTHER 

INFORMATION 

5.1. Запитання щодо інформації, яка міститься у 

Кімнаті даних або випливає із неї, можуть бути 

надіслані електронною поштою на адресу [***]. 

Такі запитання надсилаються Претендентом або 

Уповноваженими особами Претендента.  

5.1. Questions regarding information contained in the 

Data Room or arising from it can be submitted via 

email to [***]. Such questions shall be submitted 

by the Candidate or the Authorized Persons.  

5.2. Після обробки відповідного запитання, воно 

розміщується в Кімнаті даних. Якщо запитання 

та/або відповідь на нього не містять 

Конфіденційної інформації, то вони розміщуються 

у Частині 1 Кімнати даних. Якщо запитання та/або 

відповідь на нього містять Конфіденційну 

інформацію, то вони розміщуються у Частині 2 

Кімнати даних.  

5.2. After the relevant question is processed, it shall be 

posted in the Data Room. If the question and/or its 

answer does not contain Confidential Information, 

they shall be posted in Data Room Part 1. If the 

question and/or its answer contains Confidential 

Information, it shall be posted in Data Room Part 

2. 

5.3. Концесієдавець / Адміністратор Кімнати даних 

намагатимуться надавати відповіді на запитання 

через Кімнату даних протягом відносно коротких 

строків. 

5.3. The Grantor / Data Room Administrator will 

endeavor to provide the responses to questions via 

the Data Room within a relatively short 

timeframe. 

5.4. Положення статей 5.2-5.3 також застосовуються 

до надання інформації через Кімнату даних щодо 

Заявок і Пропозицій у випадках, визначених 

Інструкцією для Претендентів (її відповідною 

частиною), з необхідними змінами, 

передбаченими в Інструкції для Претендентів (її 

відповідній частині). 

5.4. The rules stipulated in Clauses 5.2-5.3 shall also 

apply to the provision of information with respect 

to Applications and Bids via the Data Room in 

cases set out in the Instruction for Candidates (its 

relevant part), with necessary modifications 

envisaged by the Instruction for Candidates (its 

relevant part). 

6. ФУНКЦІОНУВАННЯ КІМНАТИ ДАНИХ 6. FUNCTIONING OF THE DATA ROOM 

6.1. Заплановане надання доступу до Кімнати даних 

становить 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

Тимчасового зупинення роботи Кімнати даних не 

передбачається, однак щодо цього не надаються 

жодні гарантії. Концесієдавець може періодично 

повідомляти Претендента про проведення 

технічного обслуговування Кімнати даних у 

спосіб, передбачений Договором.  

6.1. The Data Room is intended to be available 24 

hours a day, 7 days a week. It is not envisaged that 

the Data Room will require any downtime, 

although this cannot be guaranteed. The Grantor 

may from time to time notify the Candidate about 

carrying out the technical maintenance works with 

respect to the Data Room in the manner set out in 

the Agreement.  

6.2. Концесієдавець та/або Адміністратор Кімнати 

даних можуть припинити роботу Кімнати даних у 

будь-який час без попереднього інформування. 

Жодні гарантії щодо того, що Кімната даних буде 

доступна в будь-який конкретний момент часу, 

6.2. The Grantor and/or Data Room Administrator 

may terminate functioning of the Data Room at 

any time without notice. No assurance is given 

that the Data Room will be available at any 

particular time or that any information can be 
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або що будь-яка інформація з Кімнати даних буде 

доступна в будь-якому форматі, на будь-якій 

швидкості завантаження чи взагалі доступна як 

така, не надаються. Концесієдавець може на 

власний розсуд надати альтернативні способи 

доступу до інформації із Кімнати даних. 

accessed from the Data Room in any format, at 

any download rate or at all. The Grantor may in its 

discretion provide alternative means for accessing 

the Data Room information. 

[Сторінка підписів далі] [Signature page to follow] 
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Концесієдавець Grantor 

Міністерство інфраструктури України 

Юридична адреса: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

Ministry of Infrastructure of Ukraine 

Legal address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, 

Ukraine 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the authorized person] 

Претендент Candidate 

[Ім’я (найменування)] 

Юридична адреса:____________________________ 

[Name] 

Legal address: ____________________________ 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженої 

особи Претендента] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the Authorized Person] 
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Додаток 2 Список Користувачів Частини 2 

Кімнати даних 

Annex 2 List of Data Room Part 2 Users 

Ми, [ім’я (найменування) Претендента], просимо надати 

доступ до Частини 2 Кімнати даних відповідно до 

Договору про конфіденційність та нерозголошення 

інформації (далі – "Договір") таким Користувачам 

Частини 2 Кімнати даних: 

We, [name of Candidate], kindly ask to grant access 

to Data Room Part 2 under the Agreement on 

confidentiality and non-disclosure of information 

(hereinafter the "Agreement") for the following Data 

Room Part 2 Users: 

1) [Прізвище, ім’я, по батькові Користувача Частини 2 

Кімнати даних] 

Дані документа, який посвідчує особу Користувача 

Частини 2 Кімнати даних: [●] 

Адреса Користувача Частини 2 Кімнати даних: [●] 

Номер телефону Користувача Частини 2 Кімнати 

даних: [●] 

Електронна пошта Користувача Частини 2 Кімнати 

даних: [●] 

1) [Full name of Data Room Part 2 User] 

Details of the ID documents of Data Room Part 

2 User: [●] 

Address of Data Room Part 2 User: [●] 

Phone number of Data Room Part 2 User: [●] 

Email of Data Room Part 2 User: [●] 

2) [зазначити далі за зразком вище] 2) [continue the list as per above sample] 

Ми зобов’язуємось дотримуватися вимог Договору щодо 

конфіденційності і нерозголошення Конфіденційної 

інформації і забезпечувати дотримання таких вимог усіма 

Користувачами Частини 2 Кімнати даних за цим 

Додатком 2 (Список Користувачів Частини 2 Кімнати 

даних). Ми приймаємо і несемо усі ризики, пов’язані з 

невиконанням будь-яким Користувачем Частини 2 

Кімнати даних, вказаним в цьому Додатку 2 (Список 

Користувачів Частини 2 Кімнати даних), вимог 

Договору щодо конфіденційності і нерозголошення 

Конфіденційної інформації, у тому числі відмову чи 

відхилення доступу Користувача Частини 2 Кімнати 

даних до Конфіденційної інформації та припинення дії 

Договору.  

We undertake to comply, and shall ensure that all 

Data Room Part 2 Users under this Annex 2 (List of 

Data Room Part 2 Users) comply, with the 

requirements of the Agreement with respect to 

confidentiality and non-disclosure of the 

Confidential Information. We accept and bear all 

risks related to non-compliance by any Data Room 

Part 2 User indicated in this Annex 2 (List of Data 

Room Part 2 Users) with the requirements of the 

Agreement with respect to confidentiality and non-

disclosure of the Confidential Information, 

including refusal or cancellation of access of Data 

Room Part 2 User to the Confidential Information 

and termination of the Agreement.  

Цей Додаток 2 (Список Користувачів Частини 2 Кімнати 

даних) є невід’ємною частиною Договору і регулюється 

положеннями Договору.  

This Annex 2 (List of Data Room Part 2 Users) is an 

integral part of the Agreement and is subject to the 

provisions set out in the Agreement.  

[Сторінка підписів далі] [Signature page to follow] 
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Концесієдавець Grantor 

Міністерство інфраструктури України 

Юридична адреса: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

Ministry of Infrastructure of Ukraine 

Legal address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, 

Ukraine 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the authorized person] 

Претендент Candidate 

[Ім’я (найменування)] 

Юридична адреса:____________________________ 

[Name] 

Legal address: ____________________________ 

 

________________ 

[підпис] 

 

[Посада, прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженої 

особи Претендента] 

 

________________ 

[signature] 

 

[Position and full name of the Authorized Person] 

 

 

  



107 

Продовження додатка 2 

 

 

 

Додаток 7 Вимоги до Надійних банків 

1. Для цілей цієї Інструкції для Заявників, Надійним банком є: 

(a) будь-який банк-резидент, який відповідає одній з таких умов: 

(i) держава Україна прямо або опосередковано володіє більше ніж 75 

відсотками статутного капіталу банку; 

(ii) банк має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не 

нижче ніж «uaAA» («AA(ukr)»); 

(iii) у разі відсутності кредитного рейтингу за національною шкалою, банк 

входить до іноземної банківської групи, рейтинг якої є не нижчим ніж BBB 

(за рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's; а 

також 

(b) будь-який банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за 

рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's. 

2. При цьому Надійним банком не вважається: 

(a) будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані відносинами Контролю з яким 

підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої 

статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 

2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 

(b) будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних відносинами Контролю з яким) 

застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, 

або визнані Україною міжнародні санкції; 

(c) будь-який банк-резидент, який порушував вимоги Національного банку України 

щодо показника достатності капіталу (показник Н2) протягом останніх 12 місяців 

(d) будь-який банк-резидент з регулятивним капіталом, 25 відсотків якого є нижчим 

ніж сума забезпечення, яка надається таким банком (тобто виконання умов 

забезпечення (гарантії) в повному обсязі нестиме ризик порушення банком 

нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), 

визначеного Національним банком України). 
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ЧАСТИНА II  

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ, 

ДОПУЩЕНИХ ДО УЧАСТІ В 

КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ 

(ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ) 

 

 
ПРОЕКТ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ 

МАЙНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» І 

МАЙНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ» 
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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ця Інструкція для Претендентів, допущених до участі в Концесійному конкурсі 

(«Інструкція для учасників») розроблена Міністерством інфраструктури України 

(«Концесієдавець») та спеціальною конкурсною комісією («Конкурсна комісія»), 

створеною для проведення конкурсу з визначення концесіонера («Концесійний конкурс») 

в межах проекту щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна 

компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» («Проект»).  

Ця Інструкція для учасників становить собою Частину II Інструкції для Претендентів, 

затвердженої Концесієдавцем, та призначена для Претендентів, допущених до участі в 

Концесійному конкурсі («Учасники конкурсу») відповідно до умов Інструкції для 

Претендентів щодо подання Заявок на участь у Концесійному конкурсі («Інструкція для 

Заявників»), що міститься в Частині II Інструкції для Претендентів вище.  

Інструкція для учасників була розроблена відповідно до Законодавства України та на 

підставі: 

1. Техніко-економічного обґрунтування проекту щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» (серпень 2018 року),  

2. Висновку за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства щодо проекту концесії в спеціалізованому морському порту «Ольвія», 

погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2018 №3904-05/56582-03), 

3. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії щодо майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» (наказ Міністерства 

інфраструктури України від 21.01.2019 №19 «Про деякі питання здійснення державно-

приватного партнерства та підготовки до проведення концесійного конкурсу у 

спеціалізованому морському порту «Ольвія»), 

4. Умов концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 

№ [] від [], 

5. іншої інформації та документів, що належать Міністерству інфраструктури України, 

державному підприємству «Стивідорна компанія «Ольвія» та державному підприємству 

«Адміністрація морських портів України». 

Інструкція для учасників містить інформацію і вимоги щодо умов Концесійного конкурсу та 

порядку його проведення, у тому числі вимоги до змісту та оформлення пропозицій, порядок 

подання пропозицій, критерії оцінки пропозицій, порядок оцінки пропозицій та визначення 

переможця Концесійного конкурсу. 

Ця Інструкція для учасників не має на меті надати вичерпний перелік інформації та 

документів, які можуть бути потрібні для підготовки пропозицій та участі в Концесійному 

конкурсі. Учасникам конкурсу рекомендується проводити власні процедури аналізу та 

перевірки для підготовки та подання пропозицій чи прийняття будь-якого рішення щодо 

підготовки до та участі в Концесійному конкурсі. 
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Ні Концесієдавець, ні спеціально створена робоча група Концесієдавця («Робоча група 

Концесієдавця»), ні Конкурсна комісія, ні їхні представники чи радники, а також жодні інші 

органи влади України, їхні представники чи радники: 

1. не проводили будь-які спеціальні процедури незалежної перевірки будь-якої інформації, 

що міститься в цьому документі, окрім процедур, які вимагаються для проведення 

аналізу ефективності Проекту і прийняття рішення Концесієдавця про здійснення 

Проекту, результати яких (визначені Концесієдавцем як такі, що стосуються 

Концесійного конкурсу, підготовки та подання пропозицій) відображені у відповідних 

частинах конкурсної документації, призначеної для Учасників конкурсу, разом з цією 

Інструкцією для учасників («Конкурсна документація»);  

2. не надають жодних гарантій чи запевнень стосовно достовірності та повноти інформації, 

що міститься в Конкурсній документації; 

3. не несуть будь-якої відповідальності за будь-які комунікації, дії або інформацію, явні чи 

неявні, що виникли, містяться або є наслідком будь-якого упущення, помилки або будь-

якої інформації, що не була виправлена в Конкурсній документації після її видання; 

4. не зобов’язані оновлювати чи переглядати будь-яку інформацію, що міститься в 

Конкурсній документації, протягом строку проведення Концесійного конкурсу, а також 

повідомляти будь-яку особу про випадки, коли будь-яка інформація, що міститься в 

Конкурсній документації, стає неактуальною. 

На інформацію та документи, які надаються учасникам Концесійного конкурсу для цілей 

підготовки конкурсних пропозицій, поширюються вимоги правового режиму 

конфіденційної інформації. Умови надання і розкриття інформації також мають 

регулюватися договором про конфіденційність та нерозголошення інформації («Договір про 

конфіденційність інформації»), укладеним із кожним Претендентом, допущеним до участі 

в Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції для Заявників.  

Ця Інструкція для учасників може цитувати чи посилатися на певні українські закони, 

підзаконні акти або офіційні документи. Будь-які з таких посилань або цитувань не можна 

вважати повними чи вичерпними. Учасники конкурсу відповідають за здійснення власного 

незалежного аналізу та ознайомлення зі змістом українських законів, підзаконних актів та 

офіційних документів для цілей участі в Концесійному конкурсі, підготовки і подання 

пропозицій. 

Неофіційний переклад цієї Інструкції для учасників на англійську мову надається виключно 

для загальних інформаційних цілей. У разі будь-яких розбіжностей між оригінальним 

текстом цієї Інструкції для учасників українською мовою та її неофіційним перекладом на 

англійську мову оригінальний текст Інструкції для учасників українською мовою матиме 

перевагу.  

Концесієдавець залишає за собою право на свій розсуд змінювати Інструкцію для учасників 

та/або Проект у будь-який час в тій мірі, в якій це не заборонено Законодавством України, 

та не зобов’язаний відшкодовувати отримувачу будь-які витрати, понесені ним у разі 

настання таких змін.  
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

1.1 Визначення 

Терміни і вирази з великої літери та абревіатури, що вживаються в цій Інструкції для 

учасників, мають значення, надане їм у цій статті 1.1. 

АМКУ Антимонопольний комітет України. 

Бізнес-план документ, який має бути поданий у складі Технічної 
пропозиції за Формою D (Бізнес-план), наведеною в 
Додатку 3 (Зміст Пропозиції). 

Графік має значення, надане в статті 4.2.  

Дата Публікації результатів 
Концесійного конкурсу 

більш рання з дат Публікації результатів 
Концесійного конкурсу: в газеті «Урядовий 
кур’єр» або в газеті «Голос України». 

Договір про конфіденційність 
інформації 

договір за формою, наведеною в Додатку 6 (Форма 
Договору про конфіденційність інформації) 
Інструкції для Заявників, який укладений між 
Претендентом, допущеним до участі у Концесійному 
конкурсі відповідно до Інструкції для Заявників, та 
Концесієдавцем і встановлює умови 
конфіденційності та нерозголошення інформації, що 
має бути надана протягом Концесійного конкурсу. 

Документи на представництво документ або документи, які підтверджують 
повноваження Уповноваженої особи Претендента 
представляти Претендента у зв'язку з проведенням 
Концесійного конкурсу. Документами на 
представництво можуть бути довіреність, вимоги до 
змісту якої наведені у Формі B (Вимоги до змісту 
довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 
Заявників, або інші документи, які чітко 
підтверджують повноваження Уповноваженої особи 
Претендента представляти Претендента і визначають 
щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, 
що зазначений у Формі B (Вимоги до змісту 
довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 
Заявників. 

ДП «АМПУ» Державне підприємство «Адміністрація морських 
портів України», юридична особа за Законодавством 
України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 
в Єдиному державному реєстрі підприємств і 
організацій України 38727770 та місцезнаходженням 
за адресою: Україна, 01135, місто Київ, проспект 
Перемоги, 14. 

ДП «СК «Ольвія» Державне підприємство «Стивідорна компанія 
«Ольвія», юридична особа за Законодавством 
України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 
в Єдиному державному реєстрі підприємств і 
організацій України 19290012 та місцезнаходженням 
за адресою: Україна, 54052, місто Миколаїв, а/с 170. 
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Експерти фізичні та юридичні особи, які мають кваліфікацію у 
відповідній галузі та можуть надати висновки, 
роз’яснення, рекомендації, консультації з питань, що 
потребують спеціальних знань (з питань захисту прав 
працівників, оцінки майна, технічних, екологічних 
питань тощо). 

Забезпечення інвестиційних 
зобов'язань 

безумовна та безвідклична банківська гарантія на 
вимогу, що повинна бути надана для забезпечення 
виконання інвестиційних зобов'язань Концесіонера 
відповідно до умов Концесійного договору. 

Забезпечення Пропозиції забезпечення, яке має бути надане Учасником 
конкурсу відповідно до статті 5.5. 

Загальні вимоги до Претендентів вимоги до Претендентів, встановлені в Додатку 3 
(Загальні вимоги до Претендентів) Інструкції для 
Заявників. 

Законодавство України Конституція України, закони, підзаконні 
нормативно-правові акти України та міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

Запрошені особи представники Концесієдавця, представники 
постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів 
Концесієдавця, а за згодою керівників – державні 
службовці та працівники міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, представники профспілок та 
міжнародних фінансових організацій, інші фізичні 
особи, які володіють спеціальними знаннями та 
можуть надавати Конкурсній комісії або 
Концесієдавцю роз’яснення та консультації з 
питань, що виникають під час проведення 
Концесійного конкурсу, а також під час переговорів 
та підписання Концесійного договору. 

Запрошення до подання 
пропозицій 

запрошення до подання Пропозицій, яке 
надсилається Концесієдавцем усім Претендентам 
після їх допущення до участі в Концесійному 
конкурсі відповідно до Інструкції для Заявників, 
сплати Реєстраційного внеску та укладення Договору 
про конфіденційність інформації з Концесієдавцем. 

Заявка комплект документів, який готує і подає Заявник для 
допущення до участі у Концесійному конкурсі 
відповідно до вимог щодо оформлення та змісту, 
встановлених у Додатку 5 (Зміст Заявки) Інструкції 
для Заявників. 

Заявник Претендент, який подав Заявку, але щодо якого 
Концесієдавець ще не прийняв рішення про 
допущення чи недопущення до участі у 
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Концесійному конкурсі відповідно до умов 
Інструкції для Заявників. 

Інструкція для Заявників Інструкція для Претендентів щодо подання Заявок на 
участь у Концесійному конкурсі (Інструкція для 
Заявників), документ, який визначає вимоги до 
оформлення Заявок Претендентами, їх зміст, 
порядок їх подання та реєстрації, відкриття та 
розгляду, а також вимоги до Претендентів для 
допущення їх до участі у Концесійному конкурсі. 

Інструкція для Заявників міститься в Частині I 
Інструкції для Претендентів. 

Інструкція для Претендентів затверджений Концесієдавцем документ, який 
складається з Інструкції для Заявників та 
Інструкції для учасників, які містяться відповідно 
в Частині I та Частині II цього документа. 

Інструкція для учасників Інструкція для Претендентів, допущених до участі у 
Концесійному конкурсі (Інструкція для учасників), 
документ, який містить інформацію і вимоги щодо 
умов Концесійного конкурсу, порядку його 
проведення, розроблення, оформлення і подання 
Пропозицій, іншу інформацію та вимоги щодо 
проведення Концесійного конкурсу і надається 
усім Претендентам, які допущені Концесієдавцем 
до участі у Концесійному конкурсі відповідно до 
Інструкції для Заявників, сплатили Реєстраційний 
внесок та уклали Договір про конфіденційність 
інформації з Концесієдавцем.  

Інструкція для учасників міститься у Частині II 
Інструкції для Претендентів. 

Інформаційний лист інформаційний лист, який міститься в Додатку 1 
(Інформаційний лист). 

Істотне відхилення означає, стосовно Пропозицій, будь-яке істотне 
відхилення, заперечення, умову чи застереження: 

(a) що будь-яким суттєвим чином впливає на 
обсяг, якість чи виконання Концесійного 
договору; 

(b) що будь-яким суттєвим чином, несумісним з 
Конкурсною документацією, обмежує права 
Концесієдавця чи обов’язки Переможця 
Концесійного конкурсу згідно з Концесійним 
договором; 

(c) виправлення яких може суттєво і з 
порушенням змагальності вплинути на 
конкурентне становище інших Учасників 
конкурсу, які подали Пропозиції, що 
відповідають Інструкції для учасників; або 

(d) яке має наслідком відхилення від Фіксованих 
умов Концесійного конкурсу або їх 
порушення. 
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Кімната даних спеціальний веб-ресурс, що містить інформацію в 
електронній формі, яка може бути необхідною для 
підготовки і подання Заявок та Пропозицій під час 
Концесійного конкурсу та міститься у двох 
частинах Кімнати даних, як зазначено у статті 4.7. 

Кінцева дата укладення має значення, надане в статті 8.10.3. 

Конверти Технічної пропозиції  має значення, надане в статті 5.2.1.  

Конверти Фінансової пропозиції має значення, надане в статті 5.2.1. 

Конверти Юридичних 
документів 

має значення, надане в статті 5.2.1.  

Конкурентні умови умови Концесійного конкурсу, наведені у розділі 2 
Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 
конкурсу). 

Конкурсна документація Інструкція для Претендентів, проект Концесійного 
договору, наведений у Додатку 6 (Проект 
Концесійного договору), та інші документи, 
затверджені Концесієдавцем для проведення 
Концесійного конкурсу. 

Конкурсна документація, призначена для 
Учасників конкурсу відповідно до цієї Інструкції 
для учасників, вказана в статті 4.1. 

Конкурсна комісія тимчасово діючий орган, створений Концесієдавцем 
для проведення Концесійного конкурсу. 

Контроль вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 
юридичних та/або фізичних осіб на господарську 
діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, 
який здійснюється безпосередньо або через інших 
осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи 
користування всіма активами чи їх значною 
частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив 
на формування складу, результати голосування та 
рішення органів управління суб’єкта 
господарювання; укладенню договорів і контрактів, 
які дають можливість визначати умови господарської 
діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки 
або виконувати функції органу управління суб’єкта 
господарювання; заміщенню посади керівника, 
заступника керівника спостережної ради, правління, 
іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта 
господарювання особою, яка вже обіймає одну чи 
кілька із зазначених посад в інших суб’єктах 
господарювання; обійманню більше половини посад 
членів спостережної ради, правління, інших 
наглядових чи виконавчих органів суб’єкта 
господарювання особами, які вже обіймають одну чи 
кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті 
господарювання. Пов’язаними особами є юридичні 
та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено 
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здійснюють господарську діяльність, у тому числі 
спільно або узгоджено чинять вплив на господарську 
діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, 
пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які 
є подружжям, батьками та дітьми, братами та/або 
сестрами. Термін «Контролювати» вживається 
відповідно до цього визначення «Контролю». 

Концесієдавець Міністерство інфраструктури України, яке 
уповноважене здійснювати функції концесієдавця 
щодо майна ДП «АМПУ» і майна ДП «СК «Ольвія» 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Переліку об'єктів права 
державної власності, які можуть надаватися в 
концесію» № 2293 від 11 грудня 1999 року (зі 
змінами та доповненнями). 

Концесійний договір означає, залежно від відповідних положень 
Інструкції для Претендентів, проект Концесійного 
договору як частину Конкурсної документації, 
наведений у Додатку 6 (Проект Концесійного 
договору) цієї Інструкції для учасників, або 
Концесійний договір, укладений між Концесієдавцем 
і ДП «АМПУ» з одного боку та Переможцем 
Концесійного конкурсу і Концесіонером з іншого 
боку. 

Концесійний конкурс процедура конкурсного відбору, яку проводить 
Концесієдавець відповідно до Законодавства 
України, згідно з якою певний Претендент 
визнається переможцем у Концесійному конкурсі. 

Концесіонер суб’єкт підприємницької діяльності, який 
відповідно до Законодавства України та на підставі 
Концесійного договору отримав Концесію. 

Термін «Концесіонер» вживається для позначення 
Проектної компанії як сторони Концесійного 
договору з Концесієдавцем. 

Критерії допущення до участі в 
Концесійному конкурсі 

технічні критерії та фінансові критерії, встановлені у 
Додатку 4 (Критерії допущення до участі в 
Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників. 

Надійний банк банк, який відповідає вимогам Додатка 8 (Вимоги до 
Надійних банків). 

Об’єднання Претендент та одна або декілька юридичних осіб чи 
фізичних осіб-підприємців, резидентів або 
нерезидентів, які погодились співпрацювати у 
зв’язку з участю Претендента у Концесійному 
конкурсі, а також погодились спільно здійснювати 
Проект та виконувати умови Концесійного договору, 
якщо Претендент стане Переможцем Концесійного 
конкурсу. 

Об’єкт концесії цілісний майновий комплекс, що забезпечує 
комплексне надання послуг у спеціалізованому 
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морському порту Ольвія та включає майно ДП 
«СК «Ольвія» та майно ДП «АМПУ», який 
підлягає передачі Концесієдавцем Концесіонеру в 
концесію відповідно до умов Концесійного 
договору, а також об'єкти, спеціально збудовані 
відповідно до умов Концесійного договору. 

Оголошення Концесійного 
конкурсу 

оголошення Концесійного конкурсу, опубліковане в 
газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України», яке 
містить відомості про Концесійний конкурс, 
передбачені Законодавством України. 

Операційне забезпечення безумовна та безвідклична банківська гарантія на 
вимогу, що повинна бути надана для забезпечення 
виконання зобов'язань Концесіонера протягом 
строку концесії відповідно до умов Концесійного 
договору. 

Переможець Концесійного 
конкурсу 

Учасник конкурсу з найкращою Пропозицією (який 
запропонував найкращі умови здійснення концесії 
відповідно до Умов Концесійного конкурсу), 
запрошений до фіналізації та укладення 
Концесійного договору згідно з цією Інструкцією для 
учасників. 

Термін «Переможець Концесійного конкурсу» також 
може означати Учасника другої черги, як 
передбачено в статті 8.11. 

Повідомлення переможцю повідомлення Учаснику конкурсу, визначеного 
Переможцем Концесійного конкурсу, яке 
надсилається відповідно до статті 8.4. 

Повідомлення про заміну 
обраного переможця 

письмове повідомлення від Концесієдавця до 
Учасника другої черги про визначення його 
Переможцем Концесійного конкурсу, як передбачено 
в статті 8.11.  

Потенційний конфлікт інтересів наявність у особи Приватного інтересу у сфері, в якій 
вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність 
чи неупередженість прийняття нею рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень. 

Правила Кімнати даних документ, що визначає правила доступу та режим 
користування Кімнатою даних та міститься в 
Додатку 6 (Форма Договору про конфіденційність 
інформації) до Інструкції для Заявників. Правила 
Кімнати даних також становлять невід'ємну частину 
Договору про конфіденційність інформації після 
його укладення відповідно до вимог Інструкції для 
Заявників. 

Претендент юридична особа чи фізична особа-підприємець, 
резидент або нерезидент, яка подала Заявку на 
участь у Концесійному конкурсі. 
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Приватний інтерес будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 
у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками 
з фізичними чи юридичними особами, у тому числі 
ті, що виникають у зв’язку з членством або 
діяльністю в громадських, політичних, релігійних 
чи інших організаціях. 

Проект проект державно-приватного партнерства щодо 
передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна 
ДП «АМПУ». 

Проектна компанія має значення, надане в статті 8.7.  

Пропозиція всі документи, підготовані та подані Учасником 
конкурсу, які визначені в статті 5.1 (Юридичні 
документи, Технічна пропозиція та Фінансова 
пропозиція) та які повинні відповідати вимогам, 
встановленим цією Інструкцією для учасників, та 
Умовам Концесійного конкурсу, а також повинні 
містити інформацію стосовно пропозицій 
Учасника конкурсу про виконання Умов 
Концесійного конкурсу. 

Публікація результатів 
Концесійного конкурсу 

публікація в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос 
України», що містить інформацію про результати 
Концесійного конкурсу, у тому числі підстави 
визначення Переможця Концесійного конкурсу та 
підстави відхилення Пропозицій інших Учасників 
конкурсу. 

Реальний конфлікт інтересів суперечність між Приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень. 

Реєстраційний внесок платіж у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень, який 
сплачує Претендент, допущений до участі в 
Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції для 
Заявників. 

Реєстраційний внесок використовується для цілей 
підготовки Концесійного конкурсу і не підлягає 
поверненню. 

Робочий день день, в який банки відкриті для ведення своєї 
діяльності в Україні і який не є суботою чи неділею, 
святковим чи неробочим днем відповідно до 
Законодавства України. 

Строк дії Забезпечення 
Пропозиції 

період, протягом якого діє Забезпечення 
Пропозиції, визначений у статті 5.5.2. 

Строк дії Пропозиції період, протягом якого Пропозиції залишаються 
дійсними, як вказано в статті 5.6.1. 
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Строк подання Пропозицій має значення, наведене в статті 6.1.1. 

Строк розгляду Пропозицій має значення, наведене в статті 7.2.1. 

Технічна пропозиція документи, що повинні бути подані Учасниками 
конкурсу як частина Пропозиції відповідно до 
розділу 2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

Умови Концесійного конкурсу умови Концесійного конкурсу, затверджені наказом 
Міністерства інфраструктури України № [] від 
[]. 

Уповноважені особи 
Концесієдавця 

голова, заступник голови і секретар Конкурсної 
комісії, як зазначено в Додатку 1 (Інформаційний 
лист). 

Уповноважені особи 
Претендента 

фізичні особи, уповноважені представляти 
Претендента на підставі відповідних Документів на 
представництво у зв’язку з проведенням 
Концесійного конкурсу. 

Учасник другої черги Учасник конкурсу, чия Пропозиція зайняла друге 
місце в Публікації результатів Концесійного 
конкурсу порівняно з Пропозицією Переможця 
Концесійного конкурсу, як передбачено в статті 8.11.  

Учасник конкурсу Претендент, який допущений Концесієдавцем до 
участі у Концесійному конкурсі відповідно до умов 
Інструкції для Заявників, сплатив Реєстраційний 
внесок та уклав Договір про конфіденційність 
інформації з Концесієдавцем. 

Учасник Об’єднання будь-який Претендент або будь-яка інша юридична 
особа чи фізична особа-підприємець, резидент або 
нерезидент, яка погодилась співпрацювати у зв’язку 
з участю Претендента у Концесійному конкурсі, а 
також погодилась спільно здійснювати Проект та 
виконувати умови Концесійного договору, якщо 
Претендент стане Переможцем Концесійного 
конкурсу. 

Серйозність намірів Учасників Об’єднання (інших 
ніж Претендент) щодо співпраці з Претендентом у 
зв’язку з його участю у Концесійному конкурсі 
засвідчується документами, які подаються у складі 
Юридичних документів згідно з розділом 1 Додатка 3 
(Зміст Пропозиції). 

Фіксовані умови умови Концесійного конкурсу, наведені у розділі 1 
Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 
конкурсу). 

Фінансова пропозиція документи, що повинні бути подані Учасниками 
конкурсу як частина Пропозиції відповідно до 
розділу 3 Додатка 3 (Зміст Пропозиції).  

Форма Фінансової пропозиції документ, що повинен бути поданий у складі 
Фінансової пропозиції за Формою E (Форма 
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Фінансової пропозиції), наведеною в Додатку 3 
(Зміст Пропозиції). 

Частина 1 Кімнати даних частина Кімнати даних, яка містить публічно 
доступну (неконфіденційну) інформацію щодо 
Проекту, як зазначено у пункті (а) статті 4.7.1. 

Частина 2 Кімнати даних частина Кімнати даних, яка містить конфіденційну 
інформацію щодо Проекту, як зазначено у пункті (b) 
статті 4.7.1. 

Юридичні документи  документи, що повинні бути подані Учасниками 
конкурсу у складі Пропозиції відповідно до розділу 1 
Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

1.2 Тлумачення 

У цій Інструкції для учасників, якщо контекст не вимагає іншого: 

(a) будь-яке посилання на «статтю» або «Додаток» є посиланням на відповідну 

статтю або додаток цієї Інструкції для учасників; 

(b) посилання на «гривню», «грн» є посиланнями на законну грошову одиницю 

України. Посилання на «долар США», «дол. США» або «$» є посиланнями на 

законну грошову одиницю Сполучених Штатів Америки. Посилання на 

«євро» або «€» є посиланнями, станом на дату цієї Інструкції для Заявників, 

на законну грошову одиницю держав-членів Європейського Союзу, які 

прийняли та використовують євро як свою законну грошову одиницю 

відповідно до законодавства Європейського Союзу і, для уникнення 

суперечностей, не охоплюють будь-яку нову грошову одиницю будь-якої 

держави-члена Європейського Союзу, що припиняє використання євро як 

своєї єдиної законної грошової одиниці. 

Інші терміни та вирази, які не визначені у цій Інструкції для учасників, вживаються 

у значенні, визначеному Законодавством України. 

2. ВСТУП 

2.1 Концесієдавець (в особі Міністерства інфраструктури України) організовує та 

проводить концесійний конкурс в рамках Проекту щодо передачі в концесію майна 

ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ» шляхом проведення чесного та прозорого 

конкурсного відбору відповідно до Законодавства України та передової 

міжнародної практики («Концесійний конкурс»). Більш детальна інформація 

щодо Проекту міститься у Кімнаті даних.  

2.2 Концесієдавець оголосив проведення Концесійного конкурсу в Оголошенні 

Концесійного конкурсу та прийняв рішення про допущення чи недопущення 

Претендентів до участі в Концесійному конкурсі відповідно до умов Інструкції для 

Заявників.  

2.3 Претенденти, які були допущені Концесієдавцем до участі в Концесійному 

конкурсі, сплатили Реєстраційний внесок та уклали Договір про конфіденційність 

інформації з Концесієдавцем, надалі отримали Запрошення до участі в конкурсі 

згідно з Інструкцією для Заявників і можуть підготувати та подати свої Пропозиції 

згідно з Інструкцією для учасників. Подання Пропозиції підтверджує згоду 

кожного Учасника конкурсу дотримуватися умов цієї Інструкції для учасників.  
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2.4 Ця Інструкція для учасників розроблена згідно із Законодавством України, у тому 

числі відповідно до положень Закону України «Про концесії» № 997-XIV від 16 

липня 1999 року (зі змінами та доповненнями), Положення про проведення 

концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права 

державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 12 квітня 2000 року (зі змінами 

та доповненнями), Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного 

конкурсу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 318 від 

27 травня 2013 року (зі змінами та доповненнями), та відповідно до інших 

застосовних актів Законодавства України. 

2.5 Відповідно до положень Законодавства України, ця Інструкція для учасників 

містить інформацію та вимоги стосовно Умов Концесійного конкурсу, порядку 

його проведення, розроблення, оформлення і подання Пропозицій, інформацію 

щодо Об’єкта концесії (у тому числі інформацію, необхідну для підготовки заяви 

до Антимонопольного комітету України про надання дозволу на передачу Об’єкта 

концесії), а також іншу інформацію та вимоги, визначені Концесієдавцем.  

3. УЧАСНИКИ ПРОЦЕДУРИ КОНКУРСУ ПРОПОЗИЦІЙ 

3.1 Правова форма Учасника конкурсу 

3.1.1 Учасником конкурсу може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, 

резидент або нерезидент, у тому числі Учасник конкурсу, який бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання.  

3.1.2 Будь-який Учасник конкурсу, який бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання, може змінити склад свого Об’єднання після свого 

допущення до участі в Концесійному конкурсі, але до закінчення Строку подання 

Пропозицій. У зв’язку з цим: 

(a) Учасник конкурсу, який бере участь у Концесійному конкурсі не покладаючись 

на Об’єднання, може змінити свою Заявку таким чином, щоб брати участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, та 

(b) Об’єднання може залучати чи виключати зі свого складу Учасників Об’єднання 

(у тому числі якщо за результатами виключення Учасників Об’єднання зі 

складу Об’єднання Учасник конкурсу бере участь в Концесійному конкурсі 

більше не покладаючись на Об’єднання, однак у будь-якому випадку за умови, 

що Заявник залишається незмінним).  

Зміна Учасника конкурсу не дозволяється, однак дозволяється відкликання Заявки 

Учасником конкурсу (відповідно до правил статті 6.3 Інструкції для Заявників) та 

подання нової Заявки іншим Претендентом в порядку та в обсязі, дозволеному 

Інструкцією для Заявників. Зміна складу Об'єднання, яка має наслідком порушення 

вимог статті 3.1.6 Інструкції для Заявників або вимог щодо корпоративної 

структури майбутньої Проектної компанії, передбачених у статті 3.3 Інструкції для 

Заявників, не дозволяється. 

Якщо Учасник конкурсу змінює склад свого Об'єднання відповідно до цієї статті 

3.1.2, то має застосовуватися порядок подання Заявок на участь у Концесійному 

конкурсі, і Претендент повинен бути знову допущений до участі у Концесійному 

конкурсі відповідно до порядку, встановленого Інструкцією для Заявників 

(зокрема, згідно з правилами і процедурами, передбаченими розділами 5-8 

Інструкції для Заявників).  
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Претенденти беруть на себе всі ризики, пов’язані з допущенням до Концесійного 

конкурсу у зв’язку зі зміною складу Об’єднання за цією статтею 3.1.2, у тому числі 

ті, що стосуються недопущення до участі у Концесійному конкурсі відповідно до 

Інструкції для Заявників та дотримання Строку подання Пропозицій.  

3.2 Обмеження участі та недопущення до участі в Концесійному конкурсі 

3.2.1 Учасник конкурсу повинен протягом всього строку проведення Концесійного 

конкурсу і до моменту укладення Концесійного договору (у разі визначення такого 

Учасника конкурсу Переможцем Концесійного конкурсу) відповідати вимогам, 

встановленим у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів) та Додатку 4 

(Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) до Інструкції для 

Заявників. 

3.2.2 Зміна відносин Контролю в Учаснику конкурсу на будь-якому етапі Концесійного 

конкурсу (до підписання Концесійного договору, якщо такий Учасник конкурсу 

визначений Переможцем Концесійного конкурсу), внаслідок якої Учасник 

конкурсу не відповідає загальним вимогам до Претендентів, наведеним у Додатку 3 

(Загальні вимоги до Претендентів) до Інструкції для Заявників, та/або Критеріям 

допущення до участі в Концесійному конкурсі, встановленим у Додатку 4 

(Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) до Інструкції для 

Заявників, не допускається. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення 

Пропозиції. 

На виконання цієї вимоги Учасник конкурсу повинен повідомляти Конкурсну 

комісію про зміну відносин Контролю у спосіб, передбачений статтею 4.3.2, а 

Конкурсна комісія має право запитувати додаткову інформацію щодо зміни 

Контролю відповідно до положень статті 7.8. 

3.3 Уповноважені особи Претендента 

3.3.1 Уповноваженими особами Претендента є фізичні особи, уповноважені 

представляти Претендента на підставі відповідних Документів на представництво 

(залежно від випадку) у зв’язку з проведенням Концесійного конкурсу, у тому числі 

(для цілей цієї Інструкції для учасників) щодо таких питань, як підписання і 

подання Пропозицій та здійснення усіх комунікацій щодо Пропозицій. 

3.3.2 Якщо Уповноважена особа Претендента діє на підставі довіреності, то така 

довіреність має відповідати вимогам до змісту довіреності, наведеним у Формі B 

(Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

Якщо Уповноважена особа Претендента діє на підставі інших Документів на 

представництво, то такі документи повинні чітко визначати повноваження 

Уповноваженої особи Претендента для цілей представництва Претендента у 

зв’язку з проведенням Концесійного конкурсу, при цьому обсяг таких повноважень 

повинен бути щонайменше такий самий, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги 

до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

3.3.3 Претендентам рекомендується призначати Уповноважених осіб Претендента для 

цілей участі у Концесійному конкурсі на підставі довіреностей. Претендент може 

призначити не більше ніж 10 (десять) Уповноважених осіб Претендента. 

3.4 Конкурсна комісія 

3.4.1 Концесієдавець створив конкурсну комісію, яка відповідає за проведення всього 

Концесійного конкурсу і зокрема (для цілей цієї Інструкції для учасників) – за 
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відкриття і розгляд Пропозицій («Конкурсна комісія»). Склад Конкурсної комісії 

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України «Про деякі питання 

роботи конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у 

концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України» № 130 від 27 

лютого 2019 року, який доступний для загальної інформації за веб-посиланням, 

наведеним в Інформаційному листі. Конкурсна комісія діє на підставі положення і 

регламенту, затверджених Концесієдавцем. 

3.4.2 До складу Конкурсної комісії входять незалежні експерти для надання 

консультацій та іншої допомоги щодо питань в межах їх компетенції («Експерти») 

протягом Концесійного конкурсу. Експерти є членами Конкурсної комісії та 

можуть брати участь в засіданнях Конкурсної комісії, які проводяться відповідно 

до цієї Інструкції для учасників. 

3.4.3 Членам Конкурсної комісії заборонено прямо або опосередковано брати участь в 

підготовці та/або подачі будь-яких Пропозицій, а також надавати допомогу щодо 

цих питань будь-якому Учаснику конкурсу. 

Члени Конкурсної комісії повинні бути незалежні та неупереджені у прийнятті 

рішень в межах своїх повноважень і не повинні мати Потенційного конфлікту 

інтересів чи Реального конфлікту інтересів з будь-яким Учасником конкурсу.  

3.5 Запрошені особи 

3.5.1 Концесієдавець або Конкурсна комісія можуть залучити за згодою Запрошених осіб 

(які не є Експертами) для надання консультацій та іншої допомоги в межах їх 

компетенції протягом Концесійного конкурсу, а також під час переговорів та 

підписання Концесійного договору.  

Запрошені особи мають право бути присутніми на засіданнях Конкурсної комісії, 

брати участь в обговореннях, надавати пояснення і консультації на засіданнях 

Конкурсної комісії, ознайомлюватися з документами, що виносяться на розгляд 

Конкурсної комісії, протоколами Конкурсної комісії, а також з документами, що 

розглядаються під час переговорів та підписання Концесійного договору.  

Запрошені особи не є членами Конкурсної комісії і не мають права голосу щодо 

питань, які розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, а також щодо 

прийняття будь-якого рішення Концесієдавця під час переговорів і підписання 

Концесійного договору. Присутність або відсутність Запрошених осіб на 

засіданнях Конкурсної комісії не впливає на правомочність таких засідань.  

3.5.2 Запрошеним особам заборонено прямо або опосередковано брати участь в 

підготовці та/або подачі будь-яких Пропозицій, а також надавати допомогу щодо 

цих питань будь-якому Учаснику конкурсу. 

Запрошені особи повинні бути незалежні та неупереджені у наданні консультацій 

та іншої допомоги в межах своєї компетенції і не повинні мати Потенційного 

конфлікту інтересів чи Реального конфлікту інтересів з будь-яким Учасником 

конкурсу.  

3.6 Уповноважені особи Концесієдавця 

Уповноваженими особами Концесієдавця для цілей здійснення комунікації щодо 

Пропозицій, передбаченої цією Інструкцією для учасників, є голова, заступник 
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голови і секретар Конкурсної комісії. Інформація про Уповноважених осіб 

Концесієдавця станом на дату затвердження цієї Інструкції для учасників наведена 

в Інформаційному листі. Концесієдавець має повідомити Учасників конкурсу про 

зміни інформації щодо Уповноважених осіб Концесієдавця, зазначених в 

Інформаційному листі, у спосіб, визначений статтею 4.3.2. 

3.7 Комунікація 

3.7.1 Вся комунікація, що передбачена цією Інструкцією для учасників (у тому числі 

подання Пропозицій, надання додаткової інформації щодо Пропозицій та 

уточнення Пропозицій), повинна здійснюватися Уповноваженими особами 

Претендента та Уповноваженими особами Концесієдавця, якщо в Інструкції для 

учасників не зазначено інше. 

3.7.2 Якщо в Інструкції для учасників не зазначено інше, юридична сила надається 

виключно комунікації, інформації та документам у паперовій формі, які подані 

та/або отримані відповідно до цієї Інструкції для учасників, що охоплює, зокрема, 

Пропозиції, додаткову інформацію щодо Пропозицій та комунікацію із 

Конкурсною комісією та Концесієдавцем (залежно від випадку).  

Для спрощення чи прискорення процедур, передбачених цією Інструкцією для 

учасників, певна комунікація, інформація та документи можуть бути додатково 

подані та/або отримані за цією Інструкцією для учасників в електронній формі, у 

тому числі електронною поштою. У разі будь-яких розбіжностей між комунікацією, 

інформацією та документами у паперовій формі та комунікацією, інформацією та 

документами в електронній формі, які були подані та/або отримані відповідно до 

цієї Інструкції для учасників, перевагу має комунікація, інформація та документи у 

паперовій формі. 

4. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР  

4.1 Зміст Конкурсної документації 

4.1.1 Концесієдавець затвердив Інструкцію для Претендентів та інші документи для 

проведення Концесійного конкурсу (разом – «Конкурсна документація»). 

Частиною Конкурсної документації, яка призначена для Учасників конкурсу, є: 

N° Опис 

1 Інструкція для учасників 

2 Додатки до Інструкції для учасників 

 Додаток 1 Інформаційний лист 

Додаток 2 Графік 

Додаток 3 Зміст Пропозиції 

Додаток 4 Оцінка Технічних пропозицій 

Додаток 5 Оцінка Фінансових пропозицій 

Додаток 6 Проект Концесійного договору 
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Додаток 7 Фіксовані та конкурентні умови конкурсу 

Додаток 8 Вимоги до Надійних банків 

 

4.1.2 Кожен Учасник конкурсу повинен ознайомитися зі всіма інструкціями, умовами, 

формами, технічними вимогами та іншою інформацією, що міститься в Конкурсній 

документації. Учасник конкурсу несе усі ризики, пов'язані з невиконанням вимог 

Конкурсної документації, у тому числі відхилення Пропозиції. 

4.2 Графік 

4.2.1 Графік, від надання Запрошення до участі в конкурсі до завершення Концесійного 

конкурсу та підписання Концесійного договору («Графік») наведений в Додатку 2 

(Графік). Певні дії, наведені в Графіку, можуть бути завершені швидше вказаних в 

Додатку 2 (Графік) строків, залежно від обставин.  

4.2.2 Учасникам конкурсу слід взяти до уваги, що конкретні початкові дати та строки для 

надання Запрошення до участі в конкурсі, підготовки та подання Пропозицій 

протягом Строку подання Пропозицій можуть бути різними в кожному 

конкретному випадку і залежать від дати допущення відповідного Претендента до 

участі в Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції для Заявників. Учасникам 

конкурсу також варто взяти до уваги, що Строк подання Пропозицій, зазначений у 

статті 6.1, охоплює строки подання і Заявок, і Пропозицій, і не може бути змінений 

чи продовжений. 

4.2.3 Концесієдавець має право на свій розсуд і без попереднього повідомлення 

Учасників конкурсу вносити зміни до Графіка. Учасники конкурсу не мають 

жодним чином покладатися на Графік, а Концесієдавець не несе жодної 

відповідальності за наслідки внесення будь-яких змін до нього. Концесієдавець 

повідомляє Учасників конкурсу про факт внесення змін до Графіка у спосіб, 

передбачений статтею 4.3.2. 

4.3 Отримання додаткової інформації щодо Пропозицій 

4.3.1 Учасники конкурсу можуть отримати додаткову інформацію або роз’яснення щодо 

участі в Концесійному конкурсі, підготовки та подання Пропозицій у відповідь на 

свої письмові запити відповідно до цієї статті 4.3 або на підготовчій зустрічі щодо 

подання Пропозицій відповідно до статті 4.4.  

4.3.2 Запит про надання додаткової інформації або роз'яснень щодо участі у 

Концесійному конкурсі, підготовки та подання Пропозицій може бути: 

(a) надісланий поштою на адресу Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному 

листі; 

(b) поданий особисто (на руки) Уповноваженою особою Претендента за адресою 

Конкурсної комісії, зазначеною в Інформаційному листі. 

Запит може бути додатково надісланий електронною поштою на електронну адресу 

Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному листі, з урахуванням положень 

статті 3.7.2. 

У випадках, коли положення цієї Інструкції для учасників містять посилання на 

комунікацію з Концесієдавцем відповідно до статті 4.3.2, така комунікація 
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здійснюється у спосіб, визначений цією статтею 4.3.2, з необхідними змінами, які 

стосуются адреси, електронної пошти та інших контактних даних Концесієдавця 

(залежно від випадку). 

4.3.3 Запит про надання додаткової інформації або роз’яснень щодо участі у 

Концесійному конкурсі, підготовки та подання Пропозицій має містити: 

(a) повне ім'я/найменування та контактні дані (адреса, номер телефону, номер 

факсу, адреса електронної пошти) Учасника конкурсу та Уповноваженої особи 

Претендента, яка подає запит; 

(b) посилання на Інструкцію для учасників; 

(c) чітко сформульований запит про надання інформації або роз’яснень; 

(d) дату подання запиту. 

Якщо запит подає особисто Уповноважена особа Претендента, для подання такого 

запиту вона має пред’явити документи, що посвідчують її особу, та Документи на 

представництво.  

4.3.4 Конкурсна комісія надає інформацію або роз’яснення на запити Учасників 

конкурсу в порядку їх надходження, щонайменше протягом 5 (п'яти) Робочих днів 

та щонайбільше протягом 20 (двадцяти) Робочих днів з моменту отримання 

кожного відповідного запиту.  

Конкурсна комісія надає інформацію або роз’яснення щодо Концесійного конкурсу 

на запити Учасників конкурсу у спосіб, визначений статтею 4.3.2, з урахуванням 

положень статті 3.7.2. Інформація або роз’яснення надаються в обсязі, необхідному 

для підготовки та подання Пропозицій відповідно до цієї Інструкції для учасників. 

Конкурсна комісія може надати консолідовану відповідь на декілька подібних або 

однакових (повторюваних) запитів через Кімнату даних та/або електронною 

поштою. Конкурсна комісія залишає за собою право не відповідати на певні запити, 

зокрема на ті, що не були подані у письмовій формі, не відповідають вимогам 

статей 4.3.2 та 4.3.3, були подані після закінчення Строку подання Пропозицій, або 

у випадку, коли Конкурсній комісії недостатньо часу для надання відповіді на такі 

запити через закінчення Строку подання Пропозицій. 

4.4 Підготовчі зустрічі щодо подання Пропозицій  

4.4.1 Після допущення до Концесійного конкурсу відповідно до Інструкції для 

Заявників, сплати Реєстраційного внеску та укладення Договору про 

конфіденційність інформації з Концесієдавцем, кожен Учасник конкурсу може 

надіслати на електронну пошту Конкурсної комісії, зазначену в 

Інформаційному листі, письмовий запит про організацію підготовчої зустрічі 

щодо подання Пропозиції для уточнення питань, які виникли в Учасника  

конкурсу стосовно Проекту і Конкурсної документації. Запит повинен бути 

поданий Уповноваженою особою Претендента українською мовою і має: 

(a) містити повне ім'я/найменування Учасника конкурсу та Уповноваженої особи 

Претендента, яка подає запит; 

(b) містити запитувані дату і час підготовчої зустрічі; 
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(c) містити перелік представників Учасника конкурсу (до 10 (десяти) осіб) для 

відвідування підготовчої зустрічі; 

(d) містити копії (додатки до електронного листа) документів, що посвідчують 

особу представників Учасника конкурсу за переліком, наведеним у пункті (с) 

вище.  

Копії документів, що посвідчують особу, зазначені у пункті (d) цієї статті вище, які 

оформлені іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), повинні бути належним 

чином перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

4.4.2 Секретар Конкурсної комісії протягом 2 (двох) Робочих днів після дати запиту 

Учасника конкурсу, поданого за статтею 4.4.1, надсилає відповідь на такий запит 

електронною поштою із зазначенням дати і часу підготовчої зустрічі щодо подання 

Пропозиції та іншої інформації, яка може бути необхідна для такої зустрічі. 

Уповноважена особа Претендента має підтвердити (електронною поштою) 

отримання відповіді секретаря Конкурсної комісії із призначеними датою і часом 

підготовчої зустрічі щодо подання Пропозиції.  

Конкурсна комісія приймає рішення про організацію підготовчих зустрічей щодо 

подання Пропозицій в порядку черговості отримання запитів від Учасників 

конкурсу про організацію таких зустрічей і з урахуванням графіка своєї роботи. 

Конкурсна комісія залишає за собою право відхиляти запити про організацію 

підготовчих зустрічей щодо подання Пропозицій, зокрема запити, що не 

відповідають вимогам статті 4.4.1, були подані після закінчення Строку подання 

Пропозицій, або у випадку, коли Конкурсній комісії недостатньо часу для надання 

відповіді на такі запити та організацію відповідних зустрічей через закінчення 

Строку подання Пропозицій. 

4.4.3 Пропускний режим для нерезидентів може мати свої особливості і потребувати 

додаткового часу для оформлення документів, необхідних для відвідування 

підготовчих зустрічей щодо подання Пропозицій, а також для отримання 

необхідних перепусток. Нерезидентам рекомендується враховувати це при 

підготовці до таких підготовчих зустрічей. 

4.5 Процедури перевірки Учасників конкурсу 

4.5.1 Кожен Учасник конкурсу самостійно несе відповідальність за проведення власних 

незалежних досліджень, процедур перевірок та будь-якої іншої роботи чи 

процедур, а також за отримання будь-яких інших незалежних конкультацій, які 

необхідні для підготовки Пропозицій, аналізу Об’єкта концесії, узгодження 

договірних умов та подальшого надання будь-яких послуг, що повинні надаватися 

Концесіонером.  

4.5.2 Концесієдавець, Конкурсна комісія, їхні радники, працівники, консультанти та 

представники не надають жодних запевнень чи гарантій, прямих чи непрямих, а 

також не беруть на себе жодної відповідальності за повноту чи точність будь-якої 

інформації, що міститься в Конкурсній документації або надана протягом 

Концесійного конкурсу.  

4.5.3 Концесієдавець, Конкурсна комісія, їхні радники, працівники, консультанти та 

представники не несуть відповідальності перед будь-якою фізичною чи юридичною 
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особою за наслідки використання ними будь-якої інформації, що міститься в 

Конкурсній документації або була надана протягом Концесійного конкурсу.  

4.6 Відвідування Об’єкта концесії  

4.6.1 Після допущення до Концесійного конкурсу відповідно до Інструкції для 

Заявників, сплати Реєстраційного внеску та укладення Договору про 

конфіденційність інформації з Концесієдавцем кожен Учасник конкурсу може 

надіслати на електронну адресу Конкурсної комісії, зазначену в 

Інформаційному листі, письмовий запит про відвідування ДП «СК «Ольвія» та 

філії «Ольвія» ДП «АМПУ» для ознайомлення з Об'єктом концесії та проведення 

процедур перевірки Об'єкта концесії. Запит повинен бути поданий 

Уповноваженою особою Претендента українською мовою і має: 

(a) містити повне ім'я/найменування Учасника конкурсу та Уповноваженої особи 

Претендента, яка подає запит; 

(b) містити запитуваний період відвідування Об'єкта концесії (кількість днів, із 

зазначенням початкової та кінцевої дати); 

(c) містити перелік запланованих процедур перевірки Об'єкта концесії протягом 

запитуваного періоду відвідування (якщо застосовно); 

(d) містити перелік представників Учасника конкурсу (до 10 (десяти) осіб) для 

відвідування Об'єкта концесії; 

(e) містити копії (додатки до електронного листа) документів, що посвідчують 

особу представників Учасника конкурсу за переліком, наведеним у пункті (d) 

вище.  

Копії документів, що посвідчують особу, зазначені у пункті (е) цієї статті вище, які 

оформлені іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), повинні бути належним 

чином перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

4.6.2 Конкурсна комісія відповідно до вказівок Концесієдавця призначає дати 

відвідування Об’єкта концесії в порядку черговості отримання запитів про 

відвідування Об'єкта концесії від Учасників конкурсу та з урахуванням кількості 

запитів, запитуваних періодів відвідування, особливостей роботи ДП «СК «Ольвія» 

і філії «Ольвія» ДП «АМПУ» та періоду, який залишився до закінчення Строку 

подання Пропозицій. Конкурсна комісія відповідно до черговості отримання 

запитів надсилає Учасникам конкурсу через свого секретаря повідомлення 

електронною поштою із зазначенням періоду (кількість днів, із вказівкою на 

початкову та кінцеву дати), режиму відвідування Об’єкта концесії та іншої 

інформації, необхідної для відвідування Об'єкта концесії, щонайменше за 2 (два) 

Робочих дні до дати призначеного відвідування Об’єкта концесії. Уповноважена 

особа Претендента має підтвердити (електронною поштою) отримання 

повідомлення секретаря Конкурсної комісії про призначене відвідування Об'єкта 

концесії.  

Рішення про організацію відвідування Об’єкта концесії приймається 

Концесієдавцем на власний розсуд. Участь Учасників конкурсу та/або їхніх 

представників у будь-якому відвідуванні Об’єкта концесії здійснюється за їхній 

кошт, на їхні власний ризик і відповідальність. 
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Конкурсна комісія залишає за собою право відхиляти запити про відвідування 

Об’єкта концесії, зокрема запити, що не відповідають вимогам статті 4.6.1, були 

подані після закінчення Строку подання Пропозицій, або у випадку, коли 

Конкурсній комісії недостатньо часу для надання відповіді на такі запити та 

організацію відповідних відвідувань Об'єкта концесії через закінчення Строку 

подання Пропозицій.  

4.6.3 Протягом відвідування Об’єкта концесії Учасники конкурсу повинні 

дотримуватися, серед іншого, вимог режиму перебування і переміщення в ДП «СК 

«Ольвія» та філії «Ольвія» ДП «АМПУ». За недотримання вимог цього режиму 

представники Учасника конкурсу, які порушили відповідні правила і процедури, 

можуть бути відсторонені від відвідування Об’єкта концесії. 

Пропускний режим для нерезидентів може мати свої особливості і потребувати 

додаткового часу для оформлення документів, необхідних для доступу на 

територію ДП «СК «Ольвія» та філії «Ольвія» ДП «АМПУ», а також для отримання 

необхідних перепусток. Нерезидентам рекомендується враховувати це при 

підготовці до відвідування Об’єкта концесії. 

4.6.4 Якщо Учасники конкурсу та інші особи, які відвідують Об’єкт концесії, отримують 

конфіденційну інформацію під час відвідування Об’єкта концесії (як зазначено у 

Договорі про конфіденційність інформації), то вони повинні дотримуватися 

відповідних вимог щодо конфіденційності і нерозголошення такої інформації. 

Учасник конкурсу відповідає за дотримання вимог щодо конфіденційності і 

нерозголошення конфіденційної інформації, наданої у зв’язку з відвідуванням 

Об’єкта концесії, усіма отримувачами такої інформації, як передбачено у Договорі 

про конфіденційність інформації. 

4.7 Кімната даних 

4.7.1 Концесієдавець створив спеціальний веб-ресурс, що містить інформацію в 

електронній формі, яка може бути необхідною для підготовки і подання Заявок та 

Пропозицій під час Концесійного конкурсу («Кімната даних»). Кімната даних 

складається із двох частин: 

(a) частини 1 Кімнати даних, яка містить публічно доступну (неконфіденційну) 

інформацію для участі у Концесійному конкурсі («Частина 1 Кімнати 

даних»). Частина 1 Кімнати даних доступна за посиланням, наведеним в 

інформаційному листі, який міститься в Додатку 1 (Інформаційний лист) до 

Інструкції для Заявників; 

(b) частини 2 Кімнати даних, яка містить конфіденційну інформацію для участі у 

Концесійному конкурсі («Частина 2 Кімнати даних»). Доступ до Частини 2 

Кімнати даних надається Претенденту та іншим користувачам після 

допущення Претендента до участі у Концесійному конкурсі відповідно до 

Інструкції для Заявників і за умови сплати Претендентом Реєстраційного 

внеску та укладення Договору про конфіденційність інформації з 

Концесієдавцем (як зазначено у розділі 8 Інструкції для Заявників). 

4.7.2 Правила доступу та особливості користування Кімнатою даних визначені у 

Правилах Кімнати даних, які також є додатком до Договору про конфіденційність 

інформації. Претендент, який уклав Договір про конфіденційність інформації, 

відповідає за дотримання вимог щодо конфіденційності і нерозголошення 

інформації всіма користувачами Частини 2 Кімнати даних, як передбачено у 

Договорі про конфіденційність інформації. 
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4.8 Дозвіл Антимонопольного комітету України  

4.8.1 Відповідно до Законодавства України, одержання в концесію активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, а також набуття Контролю над суб’єктом 

господарювання через його створення, визнаються концентрацією. Транзакції, що 

визнаються концентраціями, вимагають попереднього отримання дозволу 

Антимонопольного комітету України («АМКУ»), якщо учасники концентрації 

досягають чи перевищують фінансові показники, передбачені Законодавством 

України. Концентрація вимагає попереднього отримання дозволу АМКУ, якщо 

учасники концентрації відповідають принаймні одному з двох нижченаведених 

критеріїв:  

(a) перший критерій: 

(i) сукупна вартість активів, у тому числі за кордоном, або сукупний обсяг 

реалізації товарів учасників концентрації (з урахуванням відносин 

Контролю) за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 30 

мільйонам євро; та 

(ii) вартість активів (сукупна вартість активів) або обсяг (сукупний обсяг) 

реалізації товарів не менш як у двох учасників концентрації в Україні (з 

урахуванням відносин Контролю) за останній фінансовий рік перевищує 

суму, еквівалентну 4 мільйонам євро у кожного 

або 

(b) другий критерій:  

(i) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні 

суб’єкта господарювання, активи якого передаються (з урахуванням 

відносин Контролю), за останній фінансовий рік перевищує суму, 

еквівалентну 8 мільйонам євро; та 

(ii) обсяг реалізації товарів, у тому числі за кордоном, хоча б одного іншого 

учасника концентрації (з урахуванням відносин Контролю) за останній 

фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро.  

4.8.2 Кожен Учасник конкурсу несе відповідальність за аналіз, дослідження, оцінку, 

діагностику та інші процедури перевірки, а також за підготовку та подання 

відповідних документів, що вимагаються для отримання згоди АМКУ на передачу 

Об’єкта концесії та створення Проектної компанії (залежно від обставин).  

Інформація щодо Об’єкта концесії, що вимагається для підготовки та подання заяви 

до АМКУ про надання дозволу на передачу Об’єкта концесії (включно з 

відповідними даними щодо ДП «СК «Ольвія» та ДП «АМПУ»), наведена в Кімнаті 

даних. У разі потреби в додатковій інформації (в тому числі для оновлення 

інформації в Кімнаті даних) ДП «СК «Ольвія» та ДП «АМПУ» повинні надати таку 

інформацію протягом 2 (двох) Робочих днів з дня відповідного запиту Учасника 

конкурсу чи Концесієдавця, а у разі надання інформації на запит АМКУ – не 

пізніше ніж за 1 (один) Робочий день до закінчення кінцевого строку для надання 

інформації, встановленого АМКУ.  

Концесієдавець не надає жодних гарантій, порад чи допомоги у зв’язку з 

отриманням згоди АМКУ, за винятком надання інформації про Об’єкт концесії в 

Кімнаті даних згідно з цією статтею 4.8.2.  
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4.8.3 Претенденти мають право звертатися до АМКУ з відповідною заявою на будь-

якому етапі Концесійного конкурсу. Претендентам рекомендується звернутися до 

АМКУ з відповідною заявою у найкоротші можливі строки з дати Оголошення 

Концесійного конкурсу, враховуючи, що: 

(a) неподання Переможцем Концесійного конкурсу необхідного дозволу АМКУ 

на передачу Об’єкта концесії протягом 50 (п’ятдесяти) днів після дати 

Повідомлення переможцю є підставою для відхилення результатів 

Концесійного конкурсу і скасування рішення Концесієдавця про визначення 

Переможця Концесійного конкурсу, як передбачено в статті 8.6; 

(b) нестворення Переможцем Концесійного конкурсу Проектної компанії, на 

створення якої потрібна згода АМКУ, як зазначено в статті 8.7, є підставою для 

відхилення результатів Концесійного конкурсу і скасування рішення 

Концесієдавця про визначення Переможця Концесійного конкурсу, як 

передбачено в статті 8.6;  

(c) обидва випадки в пунктках (а) і (b) можуть призвести до стягнення 

Забезпечення Пропозиції за статтею 5.5.3. 

Якщо Учасник конкурсу не подав заяву до АМКУ на отримання відповідного 

дозволу АМКУ до дати Повідомлення переможцю, він приймає на себе всі ризики, 

пов’язані з отриманням такого дозволу після цієї дати (якщо цей Учасник конкурсу 

був визначений Переможцем Концесійного конкурсу), включно з ризиком 

відхилення результатів Концесійного конкурсу, скасування рішення Концесієдавця 

про визначення Переможця Концесійного конкурсу та стягнення Забезпечення 

Пропозиції.  

4.8.4 З урахуванням положень статті 4.8.3 вище, а також щоб Конкурсна комісія оцінила 

та самостійно перевірила необхідність отримання Переможцем Концесійного 

конкурсу відповідного дозволу АМКУ та зазначила про це у Повідомленні 

переможцю згідно зі статтею 8.4, кожен Учасник конкурсу повинен надати таку 

інформацію і документи у складі Юридичних документів, як детально зазначено в 

розділі 1 Додатка 3 (Зміст Пропозиції): 

(a) вартісні показники групи Учасника конкурсу (суб'єктів господарювання, 

пов'язаних з Учасником конкурсу відносинами Контролю) та кожної з 

компаній групи Учасника конкурсу з господарською діяльністю в Україні за 

останній фінансовий рік, та 

(b) інформацію про види діяльності компаній групи Учасника конкурсу в Україні 

за кожним видом товарів (робіт, послуг), наданих відповідними компаніями 

групи Учасника конкурсу на товарних ринках в Україні (у тому числі імпортна 

діяльність), а також одне із нищенаведеного: 

(i) письмове підтвердження подання Учасником конкурсу заяви до АМКУ на 

отримання відповідного дозволу, чи  

(ii) копія юридичного висновку, що підтверджує відсутність потреби в 

отриманні відповідного дозволу АМКУ для Учасника конкурсу, чи 

(iii) копія юридичного висновку, що підтверджує необхідність отримання 

відповідного дозволу АМКУ для Учасника конкурсу. В цьому випадку 

Учасник конкурсу повинен розуміти, що він повністю несе всі ризики, 

пов’язані з вчасним отриманням необхідних дозволів АМКУ.  
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4.8.5 Кожен Учасник конкурсу може надати Конкурсній комісії копію відповідного 

дозволу АМКУ на будь-якому етапі Концесійного конкурсу у спосіб, передбачений 

в статті 4.3.2, і в будь-якому випадку повинен виконати вимоги, передбачені в 

статтях 8.6 і 8.7 (залежно від випадку), якщо його було визнано Переможцем 

Концесійного конкурсу.  

4.9 Умови Концесійного конкурсу  

4.9.1 Умови Концесійного конкурсу розподіляються на Фіксовані умови і Конкурентні 

умови.  

4.9.2 Фіксовані умови є базовими для передачі Об’єкта концесії і затверджені наказом 

Міністерства інфраструктури України № [] від []. Фіксовані умови є 

обов'язковими та незмінними для всіх Учасників конкурсу та містяться у розділі 1 

Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу).  

Пропозиції, які містять інформацію зі зміненими Фіксованими умовами, 

вважаються такими, що не відповідають умовам Концесійного конкурсу і 

підлягають відхиленню відповідно до цієї Інструкції для учасників. 

4.9.3 Конкурентні умови передбачають можливість надання індивідуальних пропозицій 

Учасників конкурсу щодо їх виконання у спосіб, визначений вимогами до 

структури та змісту відповідних частин Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст 

Пропозиції). Конкурентні умови містяться у розділі 2 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу). 

4.10 Витрати на участь у Концесійному конкурсі 

4.10.1 Учасник конкурсу несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням своєї 

Пропозиції, зокрема, всі витрати, які пов’язані із поданням заяви до АМКУ, 

підготовкою запитів, відповідей та здійсненням інших комунікацій щодо 

Пропозиції, змінами до Пропозиції, переговорами та підписанням Концесійного 

договору і створенням Проектної компанії. За жодних обставин ні Концесієдавець, 

ні Конкурсна комісія, ні будь-хто з їхніх радників не може нести відповідальність 

чи відповідати за такі витрати, незалежно від проведення чи результатів 

Концесійного конкурсу.  

4.10.2 Рішення про відхилення Пропозиції чи рішення не визначати певного Учасника 

конкурсу як Переможця Концесійного конкурсу, добровільна відмова Учасника 

конкурсу від участі в Концесійному конкурсі на будь-якому етапі Концесійного 

конкурсу, а також скасування (анулювання) Концесійного конкурсу за рішенням 

Концесієдавця чи суду не є підставою для компенсації витрат, пов’язаних з 

підготовкою та поданням Пропозицій.  

5. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ 

5.1 Загальні вимоги до форми та змісту Пропозицій 

5.1.1 Кожен Учасник конкурсу повинен подати такі документи (разом «Пропозиція») 

відповідно до цієї Інструкції для учасників:  

(a) Юридичні документи відповідно до вимог розділу 1 Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції);  
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(b) Технічну пропозицію відповідно до вимог розділу 2 Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції); та  

(c) Фінансову пропозицію відповідно до вимог розділу 3 Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції). 

5.1.2 Кожен Учасник конкурсу (незалежно від того, чи бере він участь в Концесійному 

конкурсі і подає Пропозицію покладаючись на Об’єднання чи ні), може подати 

тільки одну Пропозицію. Подання Учасником конкурсу більше ніж однієї 

Пропозиції, а також подання Пропозиції Учасником конкурсу, який одночасно є 

Учасником Об'єднання, на якого покладається у своїй Пропозиції інший Учасник 

конкурсу, є підставою для відхилення усіх Пропозицій, які подав такий Учасник 

конкурсу та які були подані іншими Учасниками конкурсу, що подали свої 

Пропозиції покладаючись на такого Учасника конкурсу як на Учасника Об'єднання.  

5.1.3 Учасники конкурсу не повинні надавати жодної інформації або документів, які не 

передбачені в Додатку 3 (Зміст Пропозиції), у складі своїх Пропозицій (їх частин). 

Учасникам конкурсу також слід взяти до уваги, що Бізнес-план як частина 

Технічної пропозиції повинен містити інформацію щодо певних планованих 

Учасником конкурсу фінансових показників Проекту (обсяг інвестицій, структура 

фінансування тощо), і при цьому такі планові показники (і) не є обов’язковими для 

виконання Концесіонером у разі визнання Учасника конкурсу Переможцем 

Концесійного конкурсу та (іі) не обов’язково є такими самими, як гарантовані 

фінансові показники, які входять до складу Фінансової пропозиції і є 

обов’язковими у разі визнання Учасника конкурсу Переможцем Концесійного 

конкурсу.  

Поданням Пропозиції Учасники конкурсу підтверджують своє розуміння того, що: 

(a) надання будь-якої інформації або документів, які не вимагаються у складі 

Пропозиції (її частин) згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), у тому числі 

будь-яких маркетингових матеріалів чи змін до Конкурсної документації, а 

також 

(b) будь-які вказівки в Бізнес-плані на те, які гарантовані фінансові показники 

запропоновані у Фінансовій пропозиції Учасника конкурсу 

є підставою для відхилення Пропозиції. 

Окремі вимоги до оформлення кожного документа у складі Пропозиції встановлені 

в Додатку 3 (Зміст Пропозиції). 

5.1.4 Учасник конкурсу повинен підготувати і подати 1 (один) друкований оригінал, 1 

(одну) друковану копію повної Пропозиції та по одній електронній копії 

Юридичних документів і Технічної пропозиції (на окремих USB-носіях), чітко 

позначаючи кожну з них відповідно як «ОРИГІНАЛ ПРОПОЗИЦІЇ», «КОПІЯ 

ПРОПОЗИЦІЇ», «ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ» та 

«ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ». У разі будь-яких 

розбіжностей між оригіналом і копіями Пропозиції, перевага надається оригіналу 

Пропозиції. 

Виявлення розбіжностей між оригіналом Пропозиції (її частини) у письмовій формі 

та копією Пропозиції (її частини) в електронній формі не є підставою для 

відхилення Пропозиції. 
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5.1.5 Оригінал і друкована копія Пропозиції мають бути надруковані або написані від 

руки незмивними чорнилами та повинні бути підписані Уповноваженою особою 

Претендента.  

Всі документи, які входять до складу Пропозиції і подаються як частина 

Юридичних документів, Технічної пропозиції та Фінансової пропозиції згідно з 

Додатком 3 (Зміст Пропозиції), мають бути пронумеровані та прошиті. 

5.1.6 Електронні копії Юридичних документів і Технічної пропозиції повинні 

відповідати змісту Юридичних документів і Технічної пропозиції в оригіналі 

Пропозиції, складатися із незаархівованих та незахищених файлів у форматі PDF, 

доступному для друку та відтворення, та не повинні містити вірусних чи інших 

шкідливих програм. 

Для уникнення суперечностей, електронні копії Юридичних документів і Технічної 

пропозиції повинні бути збережені і подані на окремих USB-носіях, які повинні 

містити відскановані повні версії Юридичних документів і Технічної пропозиції, 

поданих у складі оригіналу Пропозиції.  

5.1.7 Пропозиція не повинна містити виправлень, пропусків чи дописок, якщо 

Інструкцією для учасників не передбачено інше.  

5.2 Оформлення конвертів/коробок з Пропозиціями 

5.2.1 Внутрішні конверти 

Учасник конкурсу повинен подати оригінал та копії Пропозиції у внутрішніх 

конвертах, оформлених у такий спосіб: 

(a) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: 

оригінал Юридичних документів», який повинен містити друкований оригінал 

Юридичних документів; та 

(b) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: копії 

Юридичних документів», який повинен містити друковану копію Юридичних 

документів та електронну копію Юридичних документів на USB-носії 

(конверти в пунктах (a) і (b) цієї статті іменуються як «Конверти Юридичних 

документів»); та 

(c) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: 

оригінал Технічної пропозиції», який повинен містити друкований оригінал 

Технічної пропозиції; та 

(d) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: копії 

Технічної пропозиції», який повинен містити друковану копію Технічної 

пропозиції та електронну копію Технічної пропозиції на USB-носії (конверти в 

пунктах (c) і (d) цієї статті іменуються як «Конверти Технічної пропозиції»); 

та 

(e) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: 
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оригінал Фінансової пропозиції», який повинен містити друкований оригінал 

Фінансової пропозиції; та 

(f) заклеєний конверт з написом «Пропозиція для участі в концесійному конкурсі 

щодо передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ»: копія 

Фінансової пропозиції», який повинен містити друковану копію Фінансової 

пропозиції (конверти в пунктах (e) і (f) цієї статті іменуються як «Конверти 

Фінансової пропозиції»). 

На Конвертах Юридичних документів, Конвертах Технічної пропозиції та 

Конвертах Фінансової пропозиції повинні бути вказані найменування (ім'я) та 

адреса Учасника конкурсу та Уповноваженої особи Претендента. На кожному 

внутрішньому конверті має бути залишене вільне місце, достатнє для позначення 

дати його отримання на засіданні з відкриття зовнішніх конвертів/коробок з 

Пропозиціями, як зазначено у статті 7.1. 

5.2.2 Зовнішнє оформлення  

Учасник конкурсу повинен помістити Конверти Юридичних документів, Конверти 

Технічної пропозиції і Конверти Фінансової пропозиції у непрозорий зовнішній 

конверт або коробку для поштових відправлень. 

Зовнішній конверт або коробка для поштових повинні: 

(a) містити найменування (ім'я) та адресу Учасника конкурсу; 

(b) бути адресованими Конкурсній комісії за адресою, зазначеною в Додатку 1 

(Інформаційний лист) як «Адреса для подання Пропозицій»; 

(c) містити позначку: «ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНЦЕСІЙНОМУ 

КОНКУРСІ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ МАЙНА ДП «СК «ОЛЬВІЯ» І 

МАЙНА ДП «АМПУ»: НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ 

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ. ОСОБИСТО СЕКРЕТАРЮ КОНКУРСНОЇ 

КОМІСІЇ»; та 

(d) мати вільне місце, достатнє для позначення дати їх отримання. 

Якщо зовнішній конверт або коробка для поштових відправлень не оформлені 

відповідно до вимог цієї статті 5.2.2, то Конкурсна комісія та Концесієдавець не 

несуть відповідальності за неправильне розміщення, втрату або передчасне 

відкриття Пропозиції, а також за збереження будь-якої конфіденційної інформації, 

яка може в них міститися. 

5.2.3 Для уникнення суперечностей, Учасникам конкурсу забороняється подавати 

Пропозиції електронною поштою, поштою або факсом. 

5.3 Мова Пропозицій та мова кореспонденції 

5.3.1 Якщо Додатком 3 (Зміст Пропозиції) не передбачено інше, до мови Пропозиції і 

мови кореспонденції застосовуються такі правила: 

(a) Форми та документи у складі Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст 

Пропозиції) повинні бути підготовлені українською мовою. 



136 

Продовження додатка 2 

 

 

(b) Деякі документи від Учасників конкурсу-нерезидентів або інших нерезидентів, 

що вимагаються згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), можуть бути 

підготовлені і подані іноземною мовою (іншою, ніж українська мова). 

Учасники конкурсу повинні перекласти такі документи або частини таких 

документів на українську мову відповідно до вимог, встановлених у Додатку 3 

(Зміст Пропозиції). 

(c) Вся кореспонденція, що стосується Пропозиції, здійснюється українською 

мовою. 

5.4 Інформація з обмеженим доступом у Пропозиції 

5.4.1 Учасники конкурсу можуть визначити відповідні частини Пропозиції як такі, що 

містять інформацію з обмеженим доступом. На кожній сторінці Пропозиції, що 

містить інформацію з обмеженим доступом, має бути позначка «МІСТИТЬ 

ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ». На кожній сторінці Пропозиції, 

що містить інформацію з обмеженим доступом, Учасник конкурсу також має 

позначити в довільно обраний спосіб конкретні дані (інформацію), які він відніс до 

інформації з обмеженим доступом. Ця стаття не обмежує Концесієдавця у розкритті 

змісту Пропозиції Запрошеним особам. 

5.4.2 Режим інформації з обмеженим доступом у Пропозиції не застосовується до 

інформації, яка не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом 

відповідно до Законодавства України.  

5.5 Забезпечення Пропозиції 

5.5.1 Дотримання Учасниками конкурсу умов їхніх Пропозицій та Конкурсної 

документації забезпечується банківською гарантією, яка має відповідати вимогам 

розділу 1.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) («Забезпечення Пропозиції»). 

Пропозиція, яка не містить оформленого відповідно до вимог цієї Інструкції для 

учасників Забезпечення Пропозиції, підлягає відхиленню. 

5.5.2 Забезпечення Пропозиції повинне залишатися дійсним протягом періоду («Строк 

дії Забезпечення Пропозиції»), який починається з дня подачі Забезпечення 

Пропозиції Конкурсній комісії та закінчується у пізніший із вказаних нижче 

термінів: 

(a) 18 (вісімнадцять) місяців після закінчення Строку подання Пропозицій; та 

(b) 30 (тридцять) календарних днів після закінчення строку продовження дії 

Пропозиції відповідно до статті 5.6.2 або статті 8.9. 

Кожен Учасник конкурсу відповідає за дійсність Забезпечення Пропозиції 

протягом Строку дії Забезпечення Пропозиції. Забезпечення Пропозиції 

Переможця Концесійного конкурсу повинне залишатись дійсним до моменту 

надання Проектною компанією Концесієдавцю Забезпечення інвестиційних 

зобов'язань та Операційного забезпечення відповідно до статті 8.9 нижче. 

Забезпечення Пропозиції Переможця Концесійного конкурсу підлягає поверненню 

після надання Проектною компанією Забезпечення інвестиційних зобов'язань та 

Операційного забезпечення відповідно до умов Концесійного договору. 

Забезпечення Пропозицій Учасників конкурсу, які не були визначені як переможці 

Концесійного конкурсу, підлягають поверненню у той з нижченаведених термінів, 

що настане раніше: 
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(a) останній день строку, який закінчується через 15 (п'ятнадцять) Робочих днів 

після підписання Концесійного договору з Переможцем Концесійного 

конкурсу; та  

(b) перший Робочий день після закінчення відповідного Строку дії Забезпечення 

Пропозиції 

(c) останній день строку, який закінчується через 15 (п'ятнадцять) Робочих днів 

після прийняття Концесієдавцем рішення, вказаного в пункті (а) статті 8.6.2, на 

підставі наданих Переможцем Концесійного конкурсу копії рішення АМКУ 

про заборону концентрації та письмового повідомлення про те, що Переможець 

Концесійного конкурсу надалі не оскаржуватиме таке рішення АМКУ. 

5.5.3 Забезпечення Пропозиції Учасника конкурсу може не підлягати поверненню у 

випадках, коли: 

(a) Учасник конкурсу відкликав Пропозицію протягом Строку дії Пропозиції; 

(b) Учасник конкурсу змінив Юридичні документи та/або Технічну пропозицію 

таким чином, що до змін його Юридичні документи та/або Технічна пропозиція 

були б визнані такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за 

результатами засідання Конкурсної комісії за статтею 7.4, а після таких змін – 

ні; 

(c) Учасник конкурсу змінив свою Фінансову пропозицію таким чином, що за 

результатами оцінки його Фінансової пропозиції до змін за статтею 7.5 він був 

би визнаний Переможцем Концесійного конкурсу (за умови, що Юридичні 

документи і Технічна пропозиція такого Учасника конкурсу були визнані 

такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за результатами 

засідання Конкурсної комісії за статтею 7.4), а після таких змін – ні; 

(d) виявиться, що Учасник конкурсу, визначений Переможцем Концесійного 

конкурсу, або будь-який наступний за результатом розгляду Пропозицій 

Учасник конкурсу, визначений Переможцем Концесійного конкурсу, надав 

Концесієдавцю та/або Конкурсній комісії протягом Концесійного конкурсу 

свідомо неправдиву інформацію або інформацію, що вводить в оману; 

(e) з Переможцем Концесійного конкурсу або будь-яким наступним за 

результатом розгляду Пропозицій Учасником конкурсу, визначеним 

Переможцем Концесійного конкурсу, не було досягнуто всіх домовленостей 

щодо фінальної версії та не підписано Концесійний договір відповідно до 

вимог статті 8.10 (окрім випадку, передбаченого статтею 8.10.4); 

(f) Переможець Концесійного конкурсу або будь-який наступний за результатом 

розгляду Пропозицій Учасник конкурсу, визначений Переможцем 

Концесійного конкурсу, не продовжив свій Строк дії Забезпечення Пропозиції 

відповідно до вимог статті 8.9 нижче;  

(g) Концесієдавець приймає рішення, вказане в пункті (а) статті 8.6.2 (крім 

випадку, коли таке рішення приймається на підставі наданих Переможцем 

Концесійного конкурсу копії рішення АМКУ про заборону концентрації та 

письмового повідомлення про те, що Переможець Концесійного конкурсу 

надалі не оскаржуватиме таке рішення АМКУ), або аналогічне рішення згідно 

зі статтею 8.7, якщо виконується одна із двох умов: 
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(i) Переможець Концесійного конкурсу не надав у складі Юридичних 

документів письмове підтвердження подання заяви до АМКУ на 

отримання відповідного дозволу (як зазначено у статті 4.8.4) до закінчення 

Строку подання Пропозицій; або 

(ii) АМКУ прийняв рішення про повернення заяви, відмову у розгляді заяви, 

залишення без розгляду заяви Переможця Концесійного конкурсу про 

надання дозволу на концентрацію відповідно до порядку та умов, 

визначених Законодавством України; 

(h) Переможець Концесійного конкурсу або будь-який наступний за результатом 

розгляду Пропозицій Учасник конкурсу, визначений Переможцем 

Концесійного конкурсу, не надав Забезпечення інвестиційних зобов'язань 

та/або Операційне забезпечення відповідно до умов Концесійного договору. 

5.5.4 У випадку стягнення Концесієдавцем відповідно до положень цієї Інструкції для 

учасників суми Забезпечення Пропозиції стягнута сума за таким забезпеченням 

перераховується банком, який видав банківську гарантію, на поточний рахунок 

Концесієдавця в органах Державної казначейської служби України або, якщо це 

передбачено Законодавством України, на рахунок Концесієдавця із спеціальним 

режимом використання (небюджетний рахунок), відкритий в органах Державної 

казначейської служби України. 

5.6 Строк дії Пропозиції 

5.6.1 Пропозиція має залишатися дійсною з дати її подання до дати, визначеної у 

Пропозиції, яка в будь-якому випадку не повинна бути ранішою ніж дата спливу 

9-ти (дев'яти) місяців з дати закінчення Строку подання Пропозицій («Строк дії 

Пропозиції»). 

5.6.2 До моменту закінчення початкового Строку дії Пропозиції Концесієдавець може 

надіслати Учасникам конкурсу вимогу продовжити цей строк на спеціально 

визначений період. Така вимога і відповіді на неї надаються у спосіб, передбачений 

статтею 4.3.2. 

Учасник конкурсу має право відхилити вимогу про продовження Строку дії 

Пропозиції без втрати свого Забезпечення Пропозиції (окрім випадків, коли таке 

продовження вимагається відповідно до положень статті 8.9). Учасник конкурсу, 

який погодився продовжити Строк дії Пропозиції, зобов'язаний також продовжити 

на відповідний строк Строк дії Забезпечення Пропозиції із дотриманням вимог 

статті 5.5.2. 

5.7 Відповідальність за достовірність та повноту Пропозицій 

Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, 

яка міститься у Пропозиції. Поданням Пропозиції Учасник конкурсу також 

погоджується з тим, що: 

(a) вся подана у Пропозиції інформація, є дійсною протягом всього строку 

проведення Концесійного конкурсу, включно до моменту укладення 

Концесійного договору (у разі визначення відповідного Учасника конкурсу 

Переможцем Концесійного конкурсу); 

(b) на будь-якому етапі Концесійного конкурсу Концесієдавець має право 

скасувати своє рішення про визначення Учасника конкурсу Переможцем 
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Концесійного конкурсу та відмовитись від підписання Концесійного договору, 

якщо Концесієдавець виявить обставини, що доводять неповноту та/або 

недостовірність інформації, наведеної у поданій Учасником конкурсу 

Пропозиції; 

(c) Концесієдавець не несе відповідальності за достовірність та повноту 

інформації, яка міститься в Пропозиції. 

6. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

6.1 Строк подання Пропозицій 

6.1.1 Пропозиції подаються Конкурсній комісії до кінцевого строку, визначеного в 

Додатку 1 (Інформаційний лист) («Строк подання Пропозицій»). Конкретні дати 

та строки подання Пропозицій у межах Строку подання Пропозицій можуть 

змінюватися у кожному конкретному випадку залежно від дати допущення 

кожного Претендента до Концесійного конкурсу відповідно до положень Інструкції 

для Заявників. 

6.1.2 Строк подання Пропозицій не може бути змінений або продовжений. Кожному 

Учаснику конкурсу слід взяти це до уваги під час здійснення власної оцінки, 

процедур перевірки або будь-яких інших дій, пов'язаних з підготовкою та 

поданням Пропозиції в межах індивідуального строку, який залишився до 

закінчення Строку подання Пропозицій і визначається з моменту допущення 

Претендента до участі в Концесійному конкурсі до дати закінчення Строку 

подання Пропозицій. Будь-яка Пропозиція, отримана Конкурсною комісією після 

закінчення Строку подання Пропозицій, не розглядається і повертається 

Претенденту за його рахунок. 

6.2 Порядок подання Пропозицій  

6.2.1 Учасник конкурсу повинен подати Пропозицію Конкурсній комісії за адресою і 

відповідно до графіка прийому Пропозицій, які зазначені в Додатку 1 

(Інформаційний лист). Адреса, інша контактна інформація та графік прийому 

Пропозицій Конкурсної комісії залишаються незмінними протягом всього строку 

проведення Концесійного конкурсу.  

6.2.2 Для того, щоб подати Пропозицію, потрібно надіслати попередній запит 

українською мовою секретарю Конкурсної комісії. Такий запит може бути: 

(a) поданий особисто Уповноваженою особою Претендента за адресою 

Конкурсної комісії, вказаною в Інформаційному листі, у Робочі дні з 15:00 до 

17:00, або  

(b) надісланий Уповноваженою особою Претендента електронним листом на 

електронну пошту Конкурсної комісії, зазначену в Інформаційному листі. 

Запит має: 

(a) містити повне ім’я (найменування) Учасника конкурсу; 

(b) містити повне ім’я Уповноваженої особи Претендента або Уповноважених 

осіб Претендента, які подаватимуть Пропозицію; 
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(c) містити запитувані дату і час подання Пропозиції відповідно до графіка 

прийому Пропозицій, зазначеного в Інформаційному листі; 

(d) містити копії (письмові копії – у разі подання запиту особисто за адресою 

Конкурсної комісії; додатки до електронного листа у вигляді 

відсканованих копій – у разі подання запиту електронною поштою) 

документів, що посвідчують особу, та Документів на представництво 

Уповноваженої особи Претендента або Уповноважених осіб Претендента, 

які подаватимуть Пропозицію. 

Копії документів, що посвідчують особу, зазначені у пункті (d) цієї статті вище, які 

оформлені іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), повинні бути належним 

чином перекладені на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). Копії Документів на представництво, зазначені у пункті (d) 

цієї статті вище, повинні бути оформлені відповідно до вимог Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників. 

У разі подання запиту особисто за адресою Конкурсної комісії Уповноважена особа 

Претендента повинна пред'явити секретарю Конкурсної комісії оригінали 

документів, зазначених в пункті (d) цієї статті вище. 

6.2.3 Секретар Конкурсної комісії не пізніше ніж на наступний Робочий день після дати 

запиту Учасника конкурсу, поданого за статтею 6.2.2, надсилає відповідь на такий 

запит електронною поштою. У цій відповіді зазначаються дата і час подання 

Пропозиції (не пізніше ніж третій Робочий день після дати запиту Учасника 

конкурсу, поданого за статтею 6.2.2), а також інша інформація, яка може бути 

необхідною для подання Пропозиції. Уповноважена особа Претендента має 

підтвердити (електронною поштою) отримання відповіді секретаря Конкурсної 

комісії із призначеними датою і часом подання Пропозиції. 

Дата і час подання Пропозиції, призначені відповідно до статей 6.2.2-6.2.3, є датою 

і часом для здійснення реєстрації Пропозиції відповідно до статті 6.3. 

6.3 Порядок реєстрації Пропозицій  

6.3.1 Пропозиція, оформлена відповідно до вимог статей 5.1 та 5.2, подається 

Уповноваженою особою Претендента особисто (на руки) секретарю Конкурсної 

комісії у дату і час, призначені відповідно до статей 6.2.2-6.2.3. Уповноважена 

особа Претендента або Уповноважені особи Претендента повинні мати оригінали 

документів, що посвідчують особу, для доступу до приміщень Конкурсної комісії 

та пред’явити секретарю Конкурсної комісії Документи на представництво, 

оформлені відповідно до вимог, встановлених у Додатку 5 (Зміст Заявки). 

Інструкції для Заявників. 

6.3.2 Після перевірки Документів на представництво, а також перевірки та 

підтвердження того, що зовнішній конверт або коробка для поштових відправлень 

із Пропозицією оформлені відповідно до вимог, встановлених цією Інструкцією для 

учасників, секретар Конкурсної комісії в присутності Уповноваженої особи 

Претендента зазначає на зовнішньому конверті або коробці для поштових 

відправлень дату отримання і реєструє Пропозицію в книзі реєстрації вхідної та 

вихідної кореспонденції. При реєстрації Пропозиції зовнішній конверт або коробка 

для поштових відправлень із Пропозицією не відкривається. У книзі реєстрації 

вхідної та вихідної кореспонденції вказуються, зокрема: 
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(a) дата і час реєстрації Пропозиції; 

(b) реєстраційний номер Пропозиції; 

(c) повне ім’я (прізвище, ім’я, по батькові) Уповноваженої особи Претендента або 

Уповноважених осіб Претендента; 

(d) невідповідності вимогам до оформлення зовнішнього конверта або коробки 

для поштових відправлень із Пропозицією (за наявності), встановленим у 

статті 5.2.2. 

Під час реєстрації Уповноважена особа Претендента розписується у книзі 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції на підтвердження того, що Пропозиція 

належним чином прийнята і зареєстрована. У разі відмови Уповноваженої особи 

Претендента поставити підпис секретар Конкурсної комісії зазначає про це у книзі 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. 

Секретар Конкурсної комісії має видати Уповноваженій особі Претендента довідку 

про реєстрацію Пропозиції, яка повинна містити реєстраційні дані, зазначені в 

пунктах (a)-(d) цієї статті, місце і день проведення засідання з відкриття 

конверта/коробки з Пропозицією згідно з Додатком 1 (Інформаційний лист), а 

також повне ім’я (прізвище, ім’я, по батькові) секретаря Конкурсної комісії, який 

зареєстрував Пропозицію.  

6.3.3 Не приймаються та не реєструються такі Пропозиції: 

(a) Пропозиції, надіслані електронною поштою, поштою або факсимільним 

повідомленням. У разі надходження Пропозиції поштою конверт/коробка із 

Пропозицією не розкривається і повертається поштою відправнику з 

повідомленням про відмову у прийнятті Пропозиції. У разі надходження 

Пропозиції електронною поштою або факсимільним повідомленням така 

Пропозиція не розглядається, а повідомлення про відмову у прийнятті 

Пропозиції надсилається відправнику відповідно електронною поштою або за 

допомогою факсимільного зв’язку. 

(b) Пропозиції, подані після закінчення Строку подання Пропозицій. Такі 

Пропозиції повертаються Учасникам конкурсу без розкриття 

конвертів/коробок із Пропозиціями на засіданні щодо відкриття Пропозицій (як 

зазначено у статті 7.1) та разом із повідомленням про відмову у прийнятті 

Пропозиції. 

(c) Пропозиції, подані з порушенням вимог статей 6.2.2-6.2.3, а також Пропозиції, 

подані особою або особами, які не пред’явили Документи на представництво 

секретарю Конкурсної комісії. У разі надходження таких Пропозицій вони 

повертаються без розкриття конверта/коробки із Пропозицією та разом із 

повідомленням про відмову у прийнятті Пропозиції особисто Уповноваженій 

особі Претендента або Уповноваженим особам Претендента та/або особі або 

особам, які не пред’явили Документи на представництво (залежно від випадку). 

Всі витрати, понесені Конкурсною комісією у зв’язку з поверненням нерозкритих 

Пропозицій Учасникам конкурсу відповідно до цієї Інструкції для учасників, 

покладаються на відповідних Учасників конкурсу. 

6.4 Внесення змін до Пропозицій до закінчення Строку подання Пропозицій  
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6.4.1 Претендент має право вносити зміни до Пропозиції після її подання (реєстрації) і 

до закінчення Строку подання Пропозицій. Для подання будь-яких змін до 

Пропозиції (незалежно від обсягу таких змін і частин Пропозиції, до яких вносяться 

зміни) до закінчення Строку подання Пропозицій Претендент повинен: 

(a) відкликати і забрати свою Пропозицію відповідно до положень статті 7.6; 

(b) подати змінену Пропозицію не пізніше закінчення Строку подання Пропозицій 

відповідно до вимог цієї Інструкції для учасників, зокрема вимог розділу 5 

щодо підготовки Пропозицій та статей 6.2-6.3 щодо порядку їх подання і 

реєстрації. 

6.4.2 Внесення змін до Пропозицій під час розгляду Пропозицій здійснюється відповідно 

до статті 7.7. 

7. ВІДКРИТТЯ ТА РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ 

7.1 Відкриття зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями 

7.1.1 Засідання Конкурсної комісії з відкриття зовнішніх конвертів/коробок з 

Пропозиціями проводиться в перший Робочий день після закінчення Строку 

подання Пропозицій. Місце проведення цього засідання визначене в Додатку 1 

(Інформаційний лист). 

На цьому засіданні Конкурсна комісія в присутності Уповноважених осіб 

Претендента, які виявили бажання взяти участь у засіданні, публічно відкриває 

зовнішні конверти/коробки із зареєстрованими Пропозиціями, у тому числі 

конверти зі зміненими Пропозиціями, поданими відповідно до статті 6.4. 

7.1.2 Для доступу до приміщень Конкурсної комісії та участі у засіданні з відкриття 

зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями Уповноважені особи Претендента 

повинні мати документи, що посвідчують особу, а також копії Документів на 

представництво. Присутність Уповноважених осіб Претендента на засіданні 

підтверджується їх підписом у журналі реєстрації секретаря Конкурсної комісії. У 

разі неявки Уповноваженої особи Претендента на засідання з відкриття зовнішніх 

конвертів/коробок з Пропозиціями Конкурсна комісія проводить засідання без 

такої особи та фіксує факт відсутності Уповноваженої особи Претендента у своєму 

протоколі відповідно положень статті 7.1.4. 

7.1.3 Під час відкриття кожного зовнішнього конверта/ 

коробки з Пропозицією Конкурсна комісія оголошує ім'я/найменування 

Претендента, перевіряє наявність у зовнішньому конверті/коробці з Пропозицією 

Конвертів Юридичних документів, Конвертів Технічної пропозиції та Конвертів 

Фінансової пропозиції відповідно до вимог статті 5.2.1 і переносить на кожен 

внутрішній конверт дату отримання зовнішнього конверта/коробки з Пропозицією, 

яка зазначалась під час реєстраці Пропозиції за статтею 6.3.2.  

Для уникнення суперечностей, на засіданні з відкриття зовнішніх 

конвертів/коробок з Пропозиціями не здійснюється відкриття та розгляд 

Юридичних документів, Технічної пропозиції та Фінансової пропозиції.  

Жодна Пропозиція не може бути відхилена на засіданні з відкриття зовнішніх 

конвертів/коробок з Пропозиціями, окрім Пропозицій, які були подані після 

закінчення Строку подання Пропозицій. 
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7.1.4 За результатами засідання з відкриття зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями 

Конкурсна комісія готує протокол із зазначенням інформації, доведеної до відома 

всіх присутніх на засіданні осіб відповідно до статті 7.1.3. Протокол підписується 

кожним присутнім на засіданні членом Конкурсної комісії та Уповноваженими 

особами Претендента (окрім неявки таких осіб на засідання, як передбачено у статті 

7.1.2 вище, або відмови від підписання протоколу). Якщо Уповноважена особа 

відмовляється підписувати протокол, Конкурсна комісія фіксує факт такої відмови 

у протоколі. 

Неявка Уповноважених осіб Претендента на засідання або відмова Уповноважених 

осіб Претендента від підписання протоколу за результатами засідання з відкриття 

зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями не впливають на чинність протоколу 

чи правомочність такого засідання. 

7.1.5 Копії протоколу засідання Конкурсної комісії з відкриття зовнішніх 

конвертів/коробок з Пропозиціями надаються Уповноваженим особам Претендента 

безпосередньо після засідання або надсилаються Учаснику конкурсу у спосіб, 

визначений статтею 4.3.2 вище, якщо Уповноважена особа Претендента не була 

присутня на засіданні з відкриття зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями. 

Після засідання з відкриття зовнішніх конвертів/коробок з Пропозиціями 

Конкурсна комісія здійснює конфіденційне відкриття та оцінку Юридичних 

документів і Технічних пропозицій відповідно до цієї Інструкції для учасників. 

7.2 Строк розгляду Пропозицій 

7.2.1 Конкурсна комісія відкриває та розглядає документи, які містяться в Пропозиції 

(Юридичні документи, Технічні пропозиції та Фінансові пропозиції), та готує 

протокол за результатами проведення Концесійного конкурсу, як зазначено у статті 

8.1.1, протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати закінчення Строку подання Пропозицій 

(«Строк розгляду Пропозицій»).  

7.2.2 Засідання Конкурсної комісії з відкриття та розгляду документів, які містяться в 

Пропозиції (Юридичні документи, Технічні пропозиції та Фінансові пропозиції), та 

визначення результатів Концесійного конкурсу здійснюються відповідно до 

встановленого графіка і регламенту роботи Конкурсної комісії, але в будь-якому 

разі в межах Строку розгляду Пропозицій. 

7.3 Відкриття та розгляд Юридичних документів і Технічних пропозицій – 

встановлення їх відповідності 

7.3.1 Конкурсна комісія відповідно до свого регламенту роботи, однак не пізніше ніж 

через 16 (шістнадцять) днів з дати закінчення Строку подання Пропозицій, або за 

потреби в пізніший день, визначений Конкурсною комісією, відкриває Конверти 

Юридичних документів та Конверти Технічних пропозицій Учасників конкурсу. 

Конкурсна комісія надалі розглядає Юридичні документи і Технічні пропозиції та: 

(a) проводить засідання за результатами розгляду відкритих нею Юридичних 

документів і Технічних пропозицій і повідомляє Учасників конкурсу про 

результати такого розгляду, як зазначено у статті 7.3.4; 

(b) приймає остаточне рішення за результатами розгляду Юридичних документів 

і Технічних пропозицій, як зазначено у статті 7.4. 
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7.3.2 Під час розгляду Юридичних документів Конкурсна комісія перевіряє, чи такі 

документи підготовлені відповідно до вимог щодо їх змісту та оформлення, 

встановлених в Інструкції для учасників. Для цілей цієї перевірки Юридичні 

документи відповідають вимогам Інструкції для учасників, якщо вони: 

(a) є повними, містять належним чином оформлені документи та в цілому 

відповідають вимогам, встановленим у розділі 1 Додатка 3 (Зміст Пропозиції); 

(b) містять всі Юридичні документи, зміст яких відповідає вимогам розділу 1 

Додатка 3 (Зміст Пропозиції) та, зокрема, містять належним чином оформлене 

Забезпечення Пропозиції; та 

(c) в цілому відповідають всім умовам Конкурсної документації без Істотних 

відхилень. 

Висновки за результатами розгляду усіх Юридичних документів щодо їх 

відповідності вимогам Інструкції для учасників відображаються в протоколі 

Конкурсної комісії, як зазначено у статті 7.3.4.  

7.3.3 Конкурсна комісія розглядає Технічні пропозиції на відповідність вимогам 

Інструкції для учасників та критеріям, визначеним в Додатку 4 (Оцінка Технічних 

пропозицій). Оцінка відповідності Технічних пропозицій кожному критерію 

здійснюється за прохідним принципом («критерій виконується – критерій не 

виконується») згідно з Додатком 4 (Оцінка Технічних пропозицій). Висновки за 

результатами розгляду та оцінки усіх Технічних пропозицій відображаються в 

протоколі Конкурсної комісії, як зазначено у статті 7.3.4. 

7.3.4 Конкурсна комісія не пізніше ніж через 23 (двадцять три) дні з дати закінчення 

Строку подання Пропозицій, або за потреби в пізніший день, визначений 

Конкурсною комісією, проводить засідання за результатами розгляду відкритих 

нею Юридичних документів і Технічних пропозицій. Всі рішення, прийняті на 

такому засіданні, фіксуються в протоколі Конкурсної комісії. 

Секретар Конкурсної комісії не пізніше ніж через 2 (два) Робочих дні після 

зазначеного засідання Конкурсної комісії надсилає кожному Учаснику конкурсу 

(Уповноваженій особі Претендента) повідомлення про результати відкриття і 

розгляду його Юридичних документів і Технічної пропозиції. Повідомлення має 

бути надіслане у спосіб, передбачений статтею 4.3.2, та містити: 

(a) висновки Конкурсної комісії за результатами розгляду Юридичних документів 

Учасника конкурсу. У разі встановлення Конкурсною комісією 

невідповідностей Юридичних документів Учасника конкурсу вимогам 

Інструкції для учасників у повідомленні повинні бути зазначені усі 

невідповідності із посиланням на відповідні положення Інструкції для 

учасників; 

(b) висновки Конкурсної комісії за результатами розгляду та оцінки Технічної 

пропозиції Учасника конкурсу. У разі визначення Технічної пропозиції 

Учасника конкурсу такою, що не відповідає вимогам Інструкції для учасників 

або не пройшла оцінювання згідно з Додатком 4 (Оцінка Технічних пропозицій), 

у повідомленні повинні бути зазначені усі невідповідності такої Технічної 

пропозиції вимогам Інструкції для учасників або критеріям її оцінки із 

посиланням на відповідні положення Інструкції для учасників; 
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(c) вказівку на положення статті 7.7 стосовно можливості внесення змін до 

Пропозиції до закінчення Строку подання Пропозицій.  

Якщо повідомлення секретаря Конкурсної комісії Учаснику конкурсу містить 

посилання на невідповідність певних Юридичних документів Учасника конкурсу 

вимогам Інструкції для учасників щодо оформлення перекладу документів, 

підготованих іноземною мовою, Учасник конкурсу має право надати Конкурсній 

комісії запит на отримання на руки оригіналів таких документів для належного 

оформлення перекладу. Такі документи повертаються особисто Уповноваженій 

особі Претендента за адресою Конкурсної комісії. Запит на таке повернення 

надсилається та відповідна зустріч із Конкурсною комісією призначається згідно зі 

статтею 6.2 (з необхідними уточненнями). 

7.4 Остаточні результати розгляду Юридичних документів і Технічних 

пропозицій 

7.4.1 Конкурсна комісія відповідно до свого регламенту роботи, однак не раніше ніж на 

36-й (тридцять шостий) день після закінчення Строку подання Пропозицій 

проводить засідання для прийняття остаточного рішення за результатами розгляду 

Юридичних документів і Технічних пропозицій Учасників конкурсу, у тому числі 

з урахуванням змін до них, надісланих відповідно до статті 7.7 (за наявності). 

Зміни до Юридичних документів та/або Технічних пропозицій, надіслані 

відповідно до статті 7.7, розглядаються Конкурсною комісією за правилами статей 

7.3.2-7.3.3.  

7.4.2 Результати засідання Конкурсної комісії за цією статтею 7.4, а також всі рішення, 

прийняті на такому засіданні, фіксуються в протоколі Конкурсної комісії. 

Секретар Конкурсної комісії у спосіб, передбачений статтею 4.3.2, не пізніше ніж 

через 2 (два) Робочих дні після засідання Конкурсної комісії за цією статтею 7.4 

надсилає відповідним Учасникам конкурсу (Уповноваженим особам Претендента): 

(a) повідомлення про те, що Фінансові пропозиції Учасників конкурсу підлягають 

подальшому розгляду, – для Учасників конкурсу, Юридичні документи і 

Технічні пропозиції яких (з урахуванням змін до них, якщо застосовно) визнані 

такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за результатами їх 

розгляду Конкурсною комісією; 

(b) повідомлення про те, що Фінансові пропозиції Учасників конкурсу не 

підлягають подальшому відкриттю і розгляду, – для Учасників конкурсу, 

Юридичні документи та/або Технічні пропозиції яких (з урахуванням змін до 

них, якщо застосовно) визнані такими, що не відповідають вимогам Інструкції 

для учасників за результатами їх розгляду Конкурсною комісією. 

У повідомленнях, зазначених у пункті (b) вище, мають бути вказані невідповідності 

Юридичних документів та/або Технічної пропозиції Учасника конкурсу (з 

урахуванням змін до них, якщо застосовно) вимогам Інструкції для учасників із 

посиланням на відповідні положення Інструкції для учасників, а також має 

міститися вказівка про повернення Фінансової пропозиції і Забезпечення 

Пропозиції відповідному Учаснику конкурсу, як зазначено у статті 7.4.3, крім 

випадків, коли Забезпечення Пропозиції не підлягає поверненню згідно з пунктом 

(b) статті 5.5.3. 



146 

Продовження додатка 2 

 

 

7.4.3 Нерозкриті Фінансові пропозиції та Забезпечення Пропозиції (крім випадків, 

передбачених у пункті (b) статті 5.5.3) Учасників конкурсу, Юридичні документи і 

Технічні пропозиції яких (з урахуванням змін до них, якщо застосовно) визнані 

такими, що не відповідають вимогам Інструкції для учасників за результатами їх 

розгляду відповідно до цієї статті 7.4, повертаються Уповноваженій особі 

Претендента особисто (на руки) за адресою Конкурсної комісії. Фінансові 

пропозиції таких Учасників конкурсу не розглядаються та не оцінюються 

незалежно від результатів Концесійного конкурсу. Якщо Забезпечення Пропозиції 

не підлягає поверненню згідно з пунктом (b) статті 5.5.3, то відповідному Учаснику 

конкурсу повертається тільки Фінансова пропозиція.  

Якщо за результатами засідання Конкурсної відповідно до цієї статті 7.4 всі 

Юридичні документи і Технічні пропозиції та/або зміни до Юридичних документів 

та/або Технічних пропозицій Учасників конкурсу визнані такими, що не 

відповідають вимогам Інструкції для учасників, це є підставою для оголошення 

Концесійного конкурсу таким, що не відбувся, як зазначено у статті 8.2. 

7.5 Відкриття та розгляд Фінансових пропозицій 

7.5.1 Конкурсна комісія відповідно до свого регламенту роботи, однак не раніше 

прийняття остаточного рішення за результатами розгляду Юридичних документів 

і Технічних пропозицій, як зазначено у статті 7.4, а також за відсутності підстав для 

визнання Концесійного конкурсу таким, що не відбувся (як зазначено у статті 8.2), 

здійснює відкриття та розгляд Фінансових пропозицій відповідних Учасників 

конкурсу. Для уникнення суперечностей, Конкурсна комісія відкриває і розглядає 

Фінансові пропозиції лише тих Учасників конкурсу, Юридичні документи і 

Технічні пропозиції яких (з урахуванням змін до них, якщо застосовно) визнані 

такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за результатами їх 

розгляду відповідно до статті 7.4. 

Якщо Учасник конкурсу подавав зміни до своєї Фінансової пропозиції відповідно 

до вимог статті 7.7 (за умови, що Юридичні документи і Технічна пропозиція цього 

Учасника конкурсу та/або зміни до них визнані такими, що відповідають вимогам 

Інструкції для учасників за результатами їх розгляду відповідно до статті 7.4), то 

Конкурсна комісія відкриває і розглядає лише останню змінену Фінансову 

пропозицію такого Учасника конкурсу, крім як з метою розгляду застосовності 

наслідків, передбачених у пункті (c) статті 5.5.3.  

7.5.2 Конкурсна комісія розглядає Фінансові пропозиції на відповідність вимогам 

Інструкції для учасників та оцінює Фінансові пропозиції за критеріями оцінки, 

визначеними в Додатку 5 (Оцінка Фінансових пропозицій). 

Для цілей перевірки відповідності Фінансових пропозицій вимогам Інструкції для 

учасників, Конкурсна комісія перевіряє, чи Фінансові пропозиції: 

(a) є повними, містять належним чином оформлені документи та в цілому 

відповідають вимогам, встановленим у розділі 3 Додатка 3 (Зміст Пропозиції); 

(b) містять всі документи, зміст яких відповідає вимогам розділу 3 Додатка 3 

(Зміст Пропозиції); 

(c) відповідають Фіксованим умовам, наведеним у розділі 1 Додатка 7 (Фіксовані 

та конкурентні умови конкурсу), без будь-яких обмежень чи застережень; та 
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(d) в цілому відповідають всім умовам Конкурсної документації без Істотних 

відхилень. 

У разі визначення Фінансової пропозиції Учасника конкурсу такою, що не 

відповідає вимогам Інструкції для учасників або підлягає відхиленню, у протоколі 

Конкурсної комісії за результатами розгляду Фінансових пропозицій повинні бути 

зазначені усі невідповідності такої Фінансової пропозиції вимогам Інструкції для 

учасників або підстави для її відхилення із посиланням на відповідні положення 

Інструкції для учасників. Фінансові пропозиції, які підлягають відхиленню 

відповідно до Інструкції для учасників, отримують оцінку 0 балів щодо їх 

відповідності усім критеріям, встановленим у Додатку 5 (Оцінка Фінансових 

пропозицій). 

Учасник конкурсу, який отримав найвищу оцінку своєї Фінансової пропозиції (за 

відсутності підстав для відхилення його Фінансової пропозиції відповідно до 

Інструкції для учасників), визнається Учасником конкурсу з найкращою 

Пропозицією («Переможець Концесійного конкурсу»). 

7.5.3 Після відкриття та розгляду Фінансових пропозицій Конкурсна комісія готує 

протокол за результатами проведення Концесійного конкурсу відповідно до статті 

8.1 (залежно від обставин).  

Якщо за результатами засідання Конкурсної комісії відповідно до цієї статті 7.5 всі 

Фінансові пропозиції Учасників конкурсу визнані такими, що не відповідають 

вимогам Інструкції для учасників і підлягають відхиленню, це є підставою для 

оголошення Концесійного конкурсу таким, що не відбувся, як зазначено у статті 

8.2. 

7.6 Відкликання Пропозицій 

7.6.1 Претендент може відкликати свою Пропозицію в будь-який час до закінчення 

Строку розгляду Пропозицій. Відкликання Пропозиції має здійснюватися з 

дотриманням таких вимог:  

(a) Уповноважена особа Претендента повинна подати письмове повідомлення в 

довільній формі про відкликання Пропозиції особисто (на руки) секретареві 

Конкурсної комісії. Таке повідомлення готується українською мовою, має 

містити напис «ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ ЩОДО 

ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ МАЙНА ДП «СК «ОЛЬВІЯ» І МАЙНА ДП «АМПУ»: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ» та ім'я (найменування) 

відповідного Претендента.  

(b) Уповноважена особа Претендента узгоджує дату і час подання і подає 

повідомлення про відкликання Пропозиції секретареві Конкурсної комісії в 

порядку, встановленому в статтях 6.2-6.3, з урахуванням необхідних змін за 

цією статтею 7.6. Секретар Конкурсної комісії має надати Уповноваженій особі 

Претендента письмове підтвердження про отримання повідомлення про 

відкликання Пропозиції.  

(c) Якщо відкликання Пропозиції здійснюється до закінчення Строку подання 

Пропозицій, то секретар Конкурсної комісії має повернути Уповноваженій 

особі Претендента нерозкритий зовнішній конверт/коробку для поштових 

відправлень із Пропозицією. Претендент може надалі скористатися правом 

подати змінену Пропозицію до закінчення Строку подання Пропозицій, як 

зазначено у статті 6.4. 
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(d) Якщо відкликання Пропозиції здійснюється після закінчення Строку подання 

Пропозицій, то Пропозиція не підлягає поверненню Учаснику конкурсу.  

7.6.2 Відкликання Пропозиції у період між Строком розгляду Пропозицій та закінченням 

Строку дії Пропозиції, визначеного у статті 5.6, має наслідком втрату Учасником 

конкурсу свого Забезпечення Пропозиції відповідно до статті 5.5.3. 

7.7 Внесення змін до Пропозицій до закінчення Строку розгляду Пропозицій 

7.7.1 Під час розгляду Пропозицій відповідно до цієї Інструкції для учасників 

допускається внесення змін до Пропозицій стосовно виконання Умов Концесійного 

конкурсу. Такі зміни можуть бути внесені з початку Строку розгляду Пропозицій, 

але не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення Строку розгляду Пропозицій, 

зазначеного в статті 7.2. 

Зміни до Пропозиції за цією статтею 7.7 можуть охоплювати всю Пропозицію або 

її частини (Юридичні документи, Технічну пропозицію, Фінансову пропозицію) та 

повинні бути підготовані і подані відповідно до таких вимог: 

(a) Учасник конкурсу має підготувати оригінал і копії змін до Пропозиції (її 

частин) відповідно до правил статті 5.1, чітко позначаючи кожні зміни як 

«ОРИГІНАЛ ЗМІН ДО ПРОПОЗИЦІЇ», «КОПІЯ ЗМІН ДО ПРОПОЗИЦІЇ», 

«ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ ЗМІН ДО ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ» та 

«ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ ЗМІН ДО ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ», залежно від 

випадку. Якщо зміни вносяться до Технічної пропозиції або Фінансової 

пропозиції, то повинні бути підготовані змінені оригінал і копія Технічної 

пропозиції або Фінансової пропозиції з усіма документами (як зміненими, так 

і тими, що не були змінені), які повинні бути подані у їх складі згідно з 

Додатком 3 (Зміст Пропозиції). Якщо зміни вносяться до Юридичних 

документів, то допускається подання оригіналу і копій змін лише до тих 

документів, які були змінені у складі Юридичних документів. Усі зміни до 

Пропозиції повинні бути узагальнені у вигляді порівняльних таблиць, оригінал 

і копії яких вкладаються до відповідного внутрішнього конверта зі змінами до 

Пропозиції, як зазначено у пункті (b) нижче.  

(b) Учасник конкурсу має помістити оригінал і копії змін до Пропозиції (її частин) 

та відповідні порівняльні таблиці з узагальненням змін у внутрішні конверти, 

які повинні бути оформлені згідно з правилами статті 5.2.1 і бути належним 

чином позначені як «ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНЦЕСІЙНОМУ 

КОНКУРСІ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ МАЙНА ДП «СК «ОЛЬВІЯ» 

І МАЙНА ДП «АМПУ»: ОРИГІНАЛ / КОПІЇ ЗМІН ДО ЮРИДИЧНИХ 

ДОКУМЕНТІВ / ЗМІН ДО ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ / ЗМІН ДО 

ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ», залежно від випадку.  

(c) Учасник конкурсу має помістити внутрішні конверти зі змінами до Пропозиції 

(її частин) у непрозорий зовнішній конверт або коробку для поштових 

відправлень, які повинні бути оформлені відповідно до правил статті 5.2.2 і 

бути належним чином позначені як «ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В 

КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В КОНЦЕСІЮ МАЙНА 

ДП «СК «ОЛЬВІЯ» І МАЙНА ДП «АМПУ»: ЗМІНИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ». 

(d) Уповноважена особа Претендента повинна узгодити дату і час подання і подати 

зміни до Пропозиції секретареві Конкурсної комісії в порядку, встановленому 

в статтях 6.2-6.3, з урахуванням необхідних змін за цією статтею 7.7. Секретар 
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Конкурсної комісії має надати Уповноваженій особі Претендента письмове 

підтвердження про отримання змін до Пропозиції. 

7.7.2 Порушення вимог до внесення змін до Пропозицій до закінчення Строку розгляду 

Пропозицій є підставою для відхилення Пропозиції відповідно до цієї Інструкції 

для Претендентів. 

7.8 Роз’яснення Пропозицій 

7.8.1 Конкурсна комісія може звернутися до Учасника конкурсу із запитом про надання 

уточнень, роз’яснень та/або додаткової інформації стосовно його Пропозиції з 

метою проведення перевірки, вивчення та оцінки Пропозиції. 

7.8.2 Запит Конкурсної комісії про надання роз’яснень щодо Пропозиції готується і 

надсилається Уповноваженій особі Претендента у спосіб, визначений у статті 4.3.2. 

Учасник конкурсу повинен надати запитувану інформацію Конкурсній комісії 

протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дня отримання запиту. 

7.8.3 Запит щодо роз'яснення Пропозиції не повинен вимагати, пропонувати чи 

дозволяти внесення змін до Пропозиції. Якщо роз’яснення Пропозиції, на думку 

Учасника конкурсу, потребує внесення змін до Пропозиції згідно зі статтею 7.7, то 

воно повинне бути підготоване та подане згідно з вимогами статті 7.7, у тому числі 

з урахуванням вимоги стосовно кінцевого строку внесення змін до Пропозиції за 

статтею 7.7.1.  

7.8.4 Ненадання роз’яснень щодо Пропозиції на запит Конкурсної комісії відповідно до 

цієї статті 7.8, може бути підставою для відхилення Пропозиції. 

7.9 Визнання допустимими невідповідностей у Пропозиціях  

7.9.1 Конкурсна комісія може визнати допустимими незначні невідповідності або 

неточності у Пропозиції, які не становлять Істотних відхилень і за своїм змістом не 

обмежують або не впливають на визначення відповідності Пропозиції (Юридичних 

документів, Технічної пропозиції, Фінансової пропозиції) вимогам Інструкції для 

учасників та результати розгляду Технічних пропозицій та/або Фінансових 

пропозицій, у тому числі, але не виключно, технічно помилки та описки.  

7.9.2 Рішення про визнання допустимими невідповідностей у Пропозиціях 

відображається у відповідному протоколі Конкурсної комісії про відкриття та 

розгляд Юридичних документів, Технічної пропозиції та/або Фінансової 

пропозиції (залежно від обставин). 

7.10 Запити щодо Пропозицій  

7.10.1 Конкурсна комісія може звернутися до органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, фінансової установи, іншої юридичної чи фізичної особи (залежно 

від випадку) з відповідним запитом для перевірки достовірності інформації та/або 

документів у складі Пропозиції, чи уточнення будь-якого іншого питання, яке 

стосується розгляду Пропозиції. 

7.10.2 Якщо за результатами запиту Конкурсної комісії будуть отримані відомості, які 

впливають на визначення відповідності Пропозиції вимогам цієї Інструкції для 

учасників, зокрема, якщо будуть з’ясовані обставини, що доводять неповноту чи 

недостовірність інформації та/або документів у складі Пропозиції, це може бути 

підставою для відхилення Пропозиції. 
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7.11 Конфіденційність процесу розгляду Пропозицій 

Інформація стосовно вивчення, роз’яснення, розгляду та порівняння Пропозицій та 

висновки щодо обрання Переможця Концесійного конкурсу не підлягають 

розкриттю Учасникам конкурсу або будь-яким іншим особам, які офіційно не 

беруть участь у цьому процесі, до моменту оприлюднення результатів 

Концесійного конкурсу відповідно до статті 8.5.  

7.12 Застереження щодо недобросовісних дій 

7.12.1 Якщо будь-який Учасник конкурсу бажає звернутися до Концесієдавця та/або 

Конкурсної комісії у період з моменту відкриття Пропозиції до моменту визначення 

результатів Концесійного конкурсу, він повинен зробити це у письмовій формі. 

7.12.2 Будь-які дії Учасника конкурсу, спрямовані на досягнення домовленостей або 

справляння впливу на Конкурсну комісію в процесі опрацювання Пропозицій або 

визначення Переможця Концесійного конкурсу, є підставою для відхилення 

Пропозиції такого Учасника конкурсу. 

7.12.3 У випадках, коли:  

(a) Учасник конкурсу вдається до обману та/або шахрайства у своїх відносинах з 

Концесієдавцем, Конкурсною комісією або іншими особами, які офіційно 

залучені до Концесійного конкурсу, або 

(b) має місце доведений факт пропонування Учасником конкурсу або спроби 

Учасника конкурсу запропонувати (як особисто, так і через інших осіб) 

неправомірну вигоду будь-якому представнику Концесієдавця та/або члену 

Конкурсної комісії, залученому до Концесійного конкурсу,  

Пропозиція відповідного Учасника конкурсу підлягає відхиленню, результати 

Концесійного конкурсу скасовуються (якщо застосовно), а Забезпечення 

Пропозиції Учасника конкурсу, Забезпечення інвестиційних зобов'язань або 

Операційне забезпечення (залежно від обставин) підлягають стягненню. 

Положення цієї статті 7.12.3 не обмежують права вимоги Концесієдавця щодо 

завданих збитків та здійснення кримінальних, адміністративних чи інших 

проваджень відповідно до Законодавства України. 

8. РЕЗУЛЬТАТИ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ 

8.1 Рішення про результати Концесійного конкурсу  

8.1.1 Після завершення розгляду Пропозицій згідно з цією Інструкцією для учасників 

Конкурсна комісія готує протокол про результати Концесійного конкурсу. 

Конкурсна комісія може оформити: 

(a) протокол про результати Концесійного конкурсу та визначення Переможця 

Концесійного конкурсу, як зазначено у статті 8.1.2, або 

(b) протокол про визнання Концесійного конкурсу таким, що не відбувся, 

відповідно до статті 8.2. 

8.1.2 За результатами розгляду Пропозицій та за відсутності підстав для визнання 

Концесійного конкурсу таким, що не відбувся, відповідно до статті 8.2, Конкурсна 
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комісія оформлює протокол про результати Концесійного конкурсу та визначення 

Переможця Концесійного конкурсу. У протоколі зазначаються, зокрема: 

(a) найменування Об’єкта концесії; 

(b) склад Конкурсної комісії; 

(c) строк Концесійного договору; 

(d) інформація про Претендентів, що взяли участь у Концесійному конкурсі, та їх 

Пропозиції; 

(e) результати голосування Конкурсної комісії за оцінкою Пропозицій; 

(f) висновок Конкурсної комісії щодо визначення найкращих умов здійснення 

Концесії, запропонованих Учасниками конкурсу (найкращої Пропозиції); 

(g) висновок Конкурсної комісії про визначення Переможця Концесійного 

конкурсу, включно з обґрунтуванням визначення такого Переможця 

Концесійного конкурсу; 

(h) висновок Конкурсної комісії про визначення Учасника другої черги, включно 

з обґрунтуванням визначення такого Учасника другої черги; 

(i) висновок про необхідність отримання дозволу АМКУ на передачу Об’єкта 

концесії та/або на створення Проектної компанії для Переможця Концесійного 

конкурсу (якщо застосовно). 

8.1.3 Якщо Конкурсна комісія приймає рішення за результатами Концесійного конкурсу 

на основі оцінки лише однієї Пропозиції, то протокол Конкурсної комісії повинен 

містити чітке обгрунтування про те, чи відповідає така Пропозиція, подана 

відповідним (єдиним) Учасником конкурсу, Умовам Концесійного конкурсу, а 

також містити рекомендації для Концесієдавця стосовно доцільності проведення 

переговорів та підписання Концесійного договору з таким Учасником конкурсу. 

Якщо Концесієдавець прийме рішення про затвердження результатів Концесійного 

конкурсу і визначення відповідного (єдиного) Учасника конкурсу Переможцем 

Концесійного конкурсу, то положення статей 8.3-8.12 мають застосовуватись до 

результатів Концесійного конкурсу та процедур, що вчинятимуться стосовно 

такого Переможця Концесійного конкурсу, з необхідними змінами. 

8.1.4 Протокол про результати Концесійного конкурсу та визначення Переможця 

Концесійного конкурсу підписується всіма членами Конкурсної комісії. Конкурсна 

комісія надсилає цей протокол Концесієдавцю не пізніше ніж через 3 (три) дні після 

його підписання. 

8.2 Визнання Концесійного конкурсу таким, що не відбувся 

8.2.1 Конкурсна комісія може визнати Концесійний конкурс таким, що не відбувся, у 

випадках, коли: 

(a) до закінчення Строку подання Пропозицій до Конкурсної комісії не було 

подано жодної Пропозиції, або усі Пропозиції, подані до Конкурсної комісії, 

були відкликані відповідно до Інструкції для учасників; 



152 

Продовження додатка 2 

 

 

(b) усі Пропозиції, подані до Конкурсної комісії, були відхилені відповідно до 

Інструкції для учасників, зокрема за результатами відкриття та розгляду 

Юридичних документів, Технічних пропозицій та Фінансових пропозицій 

відповідно до статей 7.3-7.5, або через порушення порядку внесення змін до 

Пропозицій, передбаченого статтею 7.7; 

(c) вимоги Конкурсної комісії щодо приведення Пропозицій у відповідність з 

умовами Конкурсної документації не виконані усіма Учасниками конкурсу у 

встановлений строк, зокрема за результатами роз’яснень та запитів щодо 

Пропозицій відповідно до статей 7.8 та 7.10, у тому числі через ненадання 

роз’яснень щодо Пропозицій. 

8.2.2 Конкурсна комісія оформляє рішення про визнання Концесійного конкурсу таким, 

що не відбувся, у протоколі після закінчення Строку подання Пропозицій або після 

оцінки Пропозицій (залежно від обставин). Конкурсна комісія надсилає протокол 

про визнання Концесійного конкурсу таким, що не відбувся, Концесієдавцю не 

пізніше ніж через 3 (три) дні після його підписання. 

8.3 Рішення Концесієдавця за результатами Концесійного конкурсу 

8.3.1 Після отримання протоколу Конкурсної комісії, підготовленого відповідно до 

статей 8.1.2 чи 8.2, Концесієдавець розглядає такий протокол і 

документи/інформацію, що містяться в ньому, та може: 

(a) прийняти рішення про затвердження результатів Концесійного конкурсу, 

визначення Переможця Концесійного конкурсу та запрошення його до участі у 

переговорах та підписанні Концесійного договору; 

(b) прийняти рішення про відхилення результатів Концесійного конкурсу.  

У разі відхилення рішення Конкурсної комісії за результатами Концесійного 

конкурсу Концесієдавець повинен надати їй обгрунтовану відповідь. 

8.3.2 Концесієдавець приймає рішення про визначення Переможця Концесійного 

конкурсу протягом 7 (семи) днів з моменту подання протоколу Конкурсної комісії 

про результати Концесійного конкурсу та визначення Переможця Концесійного 

конкурсу за статтею 8.1.2. Концесієдавець також має надати Конкурсній комісії 

доручення надіслати повідомлення для Переможця Концесійного конкурсу, як 

зазначено у статті 8.4. 

8.3.3 При прийнятті рішення про визначення Переможця Концесійного конкурсу 

Концесієдавець може звернутися до ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ» з вимогою 

про надання додаткової або оновленої інформації для підготовки заяви до АМКУ 

про надання дозволу на передачу Об’єкта концесії. ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ» 

повинні надати усю необхідну інформацію протягом 2 (двох) Робочих днів з дати 

відповідного запиту Концесієдавця, і така інформація повинна бути розміщена у 

Кімнаті даних. 

8.4 Повідомлення переможцю 

8.4.1 Протягом 5 (п’яти) днів з дня прийняття рішення Концесієдавця про визначення 

Переможця Концесійного конкурсу відповідно до статті 8.3.2 Конкурсна комісія за 

дорученням Концесієдавця повинна надіслати письмове повідомлення про таке 

рішення Учаснику конкурсу, який визначений Переможцем Концесійного конкурсу 

(«Повідомлення переможцю»). 
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8.4.2 Повідомлення переможцю надсилається поштою Учаснику конкурсу, який 

визначений Переможцем Концесійного конкурсу, а також надсилається чи 

надається відповідній Уповноваженій особі Претендента за адресою Конкурсної 

комісії або поштою. Повідомлення переможцю має містити, зокрема:  

(a) запрошення взяти участь у переговорах та підписанні Концесійного договору; 

(b) інструкції щодо порядку проведення переговорів та підписання Концесійного 

договору; 

(c) залежно від обставин, (і) запит про надання інформації про стан розгляду заяви 

до АМКУ на отримання дозволу на передачу Об’єкта концесії та/або створення 

Проектної компанії (якщо Переможець Концесійного конкурсу надав 

Конкурсній комісії підтвердні документи стосовно подання ним заяви до 

АМКУ на отримання дозволу відповідно до статті 4.8, але ще не надав 

Конкурсній комісії копію відповідного рішення АМКУ, як зазначено у статті 

8.6), або (іі) вимогу про подання до АМКУ заяви на отримання дозволу на 

передачу Об’єкта концесії та/або створення Проектної компанії (якщо 

Переможець Концесійного конкурсу ще не подав заяви до АМКУ на отримання 

відповідного дозволу); 

(d) посилання на оновлену чи додаткову інформацію про Об’єкт концесії, 

необхідну для підготовки заяви до АМКУ та отриману від ДП «СК «Ольвія» і 

ДП «АМПУ» відповідно до статті 8.3.3, у Кімнаті даних (якщо застосовно); 

(e) вимогу про створення Проектної компанії, як зазначено у статті 8.7.  

8.5 Публікація результатів Концесійного конкурсу  

8.5.1 Інформація про результати Концесійного конкурсу, підстави визначення 

Переможця Концесійного конкурсу та відхилення Пропозицій інших Учасників 

конкурсу («Публікація результатів Концесійного конкурсу») підлягає: 

(a) опублікованню в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» протягом 10 

(десяти) днів з дня прийняття рішення Концесієдавця про визначення 

Переможця Концесійного конкурсу, та  

(b) розміщенню на офіційному веб-сайті Концесієдавця, вказаному в 

Інформаційному листі, невідкладно після прийняття рішення Концесієдавця 

про визначення Переможця Концесійного конкурсу. 

8.5.2 Для будь-яких формальних цілей Публікація результатів Концесійного конкурсу у 

газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» має переважну юридичну силу.  

8.6 Дозвіл АМКУ для Переможця Концесійного конкурсу 

8.6.1 Якщо Переможець Концесійного конкурсу не надав Конкурсній комісії дозвіл 

АМКУ на передачу Об’єкта концесії до дати рішення Концесієдавця про 

визначення Переможця Концесійного конкурсу (якщо такий дозвіл потрібен, з 

урахуванням положень статті 4.8.4), Переможець Концесійного конкурсу повинен 

подати заяву до АМКУ на отримання дозволу АМКУ протягом 7 (семи) днів з дати 

Повідомлення переможцю. Переможець Концесійного конкурсу повинен надалі 

надавати Концесієдавцю інформацію про стан подання заяви до АМКУ у спосіб, 

визначений у статті 4.3.2, залежно від ходу розгляду заяви (залежно від обставин, 

але щонайменше щодо прийняття до розгляду, повернення заяви, заборону 
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концентрації або відкриття АМКУ справи про концентрацію відповідно до 

Законодавства України).  

8.6.2 Залежно від результатів подання заяви до АМКУ на отримання дозволу на передачу 

Об’єкта концесії для Переможця Концесійного конкурсу, Концесієдавець може: 

(a) відхилити рішення Конкурсної комісії про визначення Переможця 

Концесійного конкурсу і, на розсуд Концесієдавця, прийняти рішення про 

визначення Учасника конкурсу з другою найкращою Пропозицією як 

Переможця Концесійного конкурсу відповідно до статті 8.11 або скасувати 

результати Концесійного конкурсу. Концесієдавець приймає ці рішення 

протягом 7 (семи) днів після закінчення 50-денного (п’ятдесятиденного) строку 

з дати Повідомлення переможцю, протягом якого Переможець Концесійного 

конкурсу не надав Концесієдавцю відповідний дозвіл АМКУ, або після 

отримання Концесієдавцем від Переможця Концесійного конкурсу копії 

рішення АМКУ про заборону концентрації та письмового повідомленняпро те, 

що Переможець Концесійного конкурсу надалі не оскаржуватиме таке рішення 

АМКУ; або 

(b) прийняти рішення про визначення Переможця Концесійного конкурсу 

протягом 7 (семи) днів після отримання дозволу АМКУ на передачу Об’єкта 

концесії, якщо Переможець Концесійного конкурсу надав Концесієдавцю 

дозвіл АМКУ на передачу Об’єкта концесії протягом 50 (п’ятдесяти) днів після 

дати Повідомлення переможцю; або 

(c) прийняти протягом 7 (семи) днів після закінчення 50-денного 

(п’ятдесятиденного) строку з дати Повідомлення переможцю, протягом якого 

Переможець Концесійного конкурсу не надав Концесієдавцю дозвіл АМКУ на 

передачу Об’єкта концесії або копію рішення АМКУ про заборону 

концентрації з письмовим повідомленням про відмову в оскарженні такого 

рішення, попереднє рішення про умовне підтвердження визначення 

Переможця Концесійного конкурсу за умови отримання дозволу АМКУ на 

передачу Об’єкта концесії протягом строку, встановленого Концесієдавцем, 

якщо Переможець Концесійного конкурсу не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до 

закінчення 50-денного (п’ятдесятиденного) строку після дати Повідомлення 

переможцю надасть Концесієдавцю документи на підтвердження того, що 

заява до АМКУ все ще у стані розгляду (включно з копіями офіційно поданих 

до АМКУ документів), разом з письмовим поясненням щодо очікуваних 

строків отримання дозволу АМКУ. 

Рішення Концесієдавця, вказане у пункті (а) вище, є підставою ініціювати 

стягнення Забезпечення Пропозиції Переможця Концесійного конкурсу у випадках 

та на умовах, визначених статтею 5.5.3. 

Рішення Концесієдавця, вказане у пункті (с) вище, приймається на власний розсуд 

Концесієдавця та має визначати кінцевий строк, до якого Концесієдавець очікує 

отримати дозвіл АМКУ від Переможця Концесійного конкурсу. Після спливу цього 

строку Концесієдавець має право знову прийняти одне з трьох рішень, зазначених 

у пунктах (а)-(с) цієї статті 8.6.2. 

8.7 Створення Проектної компанії 

8.7.1 Переможець Концесійного конкурсу повинен створити юридичну особу за 

Законодавством України, яка буде стороною Концесійного договору і 

здійснюватиме концесійну діяльність як Концесіонер («Проектна компанія»), 
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протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після дати Повідомлення переможцю, якщо дозвіл 

АМКУ на створення Проектної компанії не потрібен, або протягом 15 (п’ятнадцяти) 

днів після отримання дозволу АМКУ на створення Проектної компанії 

Переможцем Концесійного конкурсу, якщо такий дозвіл потрібен. Аналіз, 

дослідження, та інші процедури перевірок щодо отримання дозволу АМКУ на 

створення Проектної компанії, а також підготовка та подання заяви до АМКУ про 

надання дозволу на створення Проектної компанії є виключною відповідальністю 

Переможця Концесійного конкурсу. 

Проектна компанія повинна бути створена і зареєстрована у Миколаївській області. 

8.7.2 На підтведження виконання вищевказаних вимог Переможець Концесійного 

конкурсу повинен надати Концесієдавцю у спосіб, передбачений статтею 4.3.2: 

(a) засвідчені та повні копії (і) установчих документів Проектної компанії та (іі) 

рішення, прийняті засновниками (учасниками/акціонерами), які 

уповноважують Проектну компанію на укладення та виконання Концесійного 

договору; та 

(b) копію дозволу АМКУ на створення Проектної компанії, якщо такий дозвіл 

потрібен. 

Якщо на створення Проектної компанії потрібен дозвіл АМКУ, вказаний у пункті 

(b) цієї статті вище, то правила статей 4.8 і 8.6 щодо дозволу АМКУ на передачу 

Об’єкта концесії застосовуються також до дозволу АМКУ на створення Проектної 

компанії.  

8.7.3 Структура власності Проектної компанії повинна чітко відповідати структурі 

власності, що була подана Переможцем Концесійного конкурсу у складі 

Юридичних документів, як передбачено в розділі 1.5 Додатка 3 (Зміст Пропозиції), 

а також повинна відповідати положенням статті 8.8. 

8.7.4 Якщо Переможець Концесійного конкурсу не створить Проектну компанію 

відповідно до вимог цієї статті, це є підставою для Концесієдавця скасувати 

(анулювати) рішення Конкурсної комісії про визначення Переможця Концесійного 

конкурсу та прийняти рішення про визначення Учасника конкурсу з другою 

найкращою Пропозицією як Переможця Концесійного конкурсу, як зазначено у 

статті 8.11. 

8.8 Структура власності Проектної компанії 

8.8.1 Переможець Концесійного конкурсу повинен володіти більше ніж 50 відсотками 

акцій (часток) або прав голосу у майбутній Проектній компанії.  

8.8.2 Кожен Учасник Об’єднання, інший ніж Переможець Концесійного конкурсу, 

повинен станом на дату укладення Концесійного договору володіти не менше ніж 

10 відсотками акцій (часток) або прав голосу у майбутній Проектній компанії. 

8.8.3 Всі Учасники Об’єднання, у складі якого є Переможець Концесійного конкурсу, 

повинні станом на дату укладення Концесійного конкурсу володіти разом 100 

відсотками акцій (часток) або прав голосу у майбутній Проектній компанії. 

8.8.4 Після укладення Концесійного договору Переможець Концесійного конкурсу та 

Учасники Об’єднання як акціонери (учасники) Проектної компанії повинні 
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дотримуватись вимог щодо структури власності, визначених у статті Концесійного 

договору під назвою «Зміни у структурі власності». 

8.8.5 Якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання, то структура власності Проектної компанії повинна відповідати 

інформації, наданій таким Учасником конкурсу у його Пропозиції, а всі Учасники 

Об’єднання повинні дотримуватися вимог щодо структури власності, визначених у 

статті Концесійного договору під назвою «Зміни у структурі власності». 

8.8.6 Концесієдавець має право у будь-який час до підписання Концесійного договору 

відповідно до статті 8.10 звернутися до Переможця Концесійного конкурсу та/або 

Проектної компанії із запитом про надання актуальних доказів щодо дотримання 

вимог наведених у статтях 8.7-8.8. Якщо Переможець Концесійного конкурсу 

та/або Проектна компанія (і) не надали такі докази протягом 10 (десяти) Робочих 

днів з дати надсилання запиту або (іі) надали докази, які не підтверджують, на 

обґрунтовану думку Концесієдавця, дотримання таких вимог, то Переможець 

Концесійного конкурсу буде вважатись таким, що не виконав вимоги статті 8.7 для 

цілей статті 8.11 нижче.  

8.9 Забезпечення інвестиційних зобов'язань та Операційне забезпечення 

8.9.1 Проектна компанія повинна надати Забезпечення інвестиційних зобов'язань та 

Операційне забезпечення Концесієдавцю відповідно до положень Концесійного 

договору. 

8.9.2 Переможець Концесійного конкурсу та Проектна компанія відповідають за те, щоб 

Забезпечення Пропозиції залишалося дійсним до моменту надання Концесієдавцю 

Забезпечення інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення у порядку, 

встановленому в Концесійному договорі. 

8.9.3 Переможець Концесійного конкурсу зобов'язується продовжити початковий Строк 

дії Забезпечення Пропозиції з дня отримання Повідомлення переможцю настільки, 

наскільки це буде необхідно та/або буде вимагатися Концесієдавцем, до 

моментунадання Концесієдавцю Забезпечення інвестиційних зобов'язань та 

Операційного забезпечення. Таке продовження має бути здійснене не пізніше 15 

(п’ятнадцяти) Робочих днів до спливу початкового Строку дії Забезпечення 

Пропозиції. 

8.9.4 Після підписання Концесійного договору Забезпечення Пропозиції Переможця 

Концесійного конкурсу підлягає поверненню у зв'язку з наданням Концесієдавцю 

Забезпечення інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення відповідно 

до порядку та умов, визначених у Концесійному договорі. 

8.10 Переговори та підписання Концесійного договору  

8.10.1 Після отримання Повідомлення переможцю відповідно до статті 8.4, Переможець 

Концесійного конкурсу та Концесієдавець переходять до переговорів та підписання 

Концесійного договору. Процедури переговорів та підписання Концесійного 

договору мають бути уточнені у відповідних інструкціях, наданих Переможцю 

Концесійного конкурсу відповідно до статті 8.4. 

8.10.2 Під час переговорів сторони можуть вносити зміни та доповнення до Концесійного 

договору, що не стосуються і не відхиляються від Фіксованих умов Концесійного 

конкурсу, істотних умов Концесійного договору та істотних умов, відображених у 

Пропозиції Переможця Концесійного конкурсу. Результати усіх переговорів щодо 
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Концесійного договору повинні бути задокументовані у вигляді відповідних 

протоколів. 

8.10.3 Концесійний договір укладається з Переможцем Концесійного конкурсу не пізніше 

ніж через 3 (три) місяці з Дати Публікації результатів Концесійного конкурсу 

(«Кінцева дата укладення»). За письмовим зверненням Переможця Концесійного 

конкурсу цей строк може бути продовжено. Рішення про продовження строку 

укладення Концесійного договору (перенесення Кінцевої дати укладення) 

приймається виключно на розсуд Концесієдавця. 

Версія Концесійного договору для укладення повинна бути підписана протягом 7 

(семи) днів після погодження такої версії сторонами. Проектна компанія має бути 

стороною Концесійного договору, яка здійснюватиме концесійну діяльність як 

Концесіонер. 

Переможець Концесійного конкурсу має право відмовитись від переговорів та 

підписання Концесійного договору за умови попереднього надсилання письмового 

повідомлення Концесієдавцю. 

8.10.4 Якщо Переможець Концесійного конкурсу або будь-який наступний за результатом 

розгляду Пропозицій Учасник конкурсу, визначений Переможцем Концесійного 

конкурсу, за результатами переговорів погодився підписати Концесійний договір у 

формі, наведеній в Додатку 6 (Проект Концесійного договору), проте Концесійний 

договір не був підписаний через необґрунтовану відмову Концесієдавця від його 

підписання, Концесієдавець зобов'язаний повернути такому Учаснику конкурсу 

надане ним Забезпечення Пропозиції. 

8.11 Порушення Переможця Концесійного конкурсу 

8.11.1 Концесієдавець має право на власний розсуд скасувати рішення про визначення 

Переможця Концесійного конкурсу та прийняти рішення про визначення Учасника 

конкурсу з другою найкращою Пропозицією («Учасник другої черги») як 

Переможця Концесійного конкурсу відповідно до статті 8.3 у випадку: 

(a) якщо Переможець Концесійного конкурсу не виконує вимоги положень однієї 

або більше статей, а саме статей 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 вище; 

(b) якщо Переможець Концесійного конкурсу відмовився від переговорів та 

підписання Концесійного договору; 

(c) якщо сторони не узгодили версію Концесійного договору для укладення до 

Кінцевої дати укладення, включно з випадками, коли Переможець 

Концесійного конкурсу висунув неприйнятні для Концесієдавця умови 

підписання Концесійного договору; 

(d) Переможець Концесійного конкурсу не надав встановлених у Конкурсній 

документації гарантій, які підтверджують його змогу забезпечити належне 

фінансування концесійної діяльності; 

(e) Концесієдавець виявив, що Пропозиція Переможця Концесійного конкурсу 

містить неповну чи недостовірну інформацію та/або документи.  

Пункти (а)-(е) цієї статті є підставами для стягнення Забезпечення Пропозиції та 

звернення до інших засобів захисту, які може мати Концесієдавець згідно із 

Законодавством України.  
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8.11.2 Концесієдавець повинен повідомити Учасника другої черги про його визначення 

Переможцем Концесійного конкурсу шляхом надання письмового повідомлення 

(«Повідомлення про заміну обраного переможця») у спосіб, визначений у статті 

8.4. Учасник другої черги повинен, починаючи з дати отримання Повідомлення про 

заміну обраного переможця, прийняти статус Переможця Концесійного конкурсу, 

і виконувати всі інші дії таким чином, ніби такий Учасник другої черги отримав 

Повідомлення переможцю і був визначений як Переможець Концесійного конкурсу 

відповідно до статті 8.4 (це охоплює, зокрема, вчинення дій, передбачених статтями 

8.5-8.10 вище). 

8.11.3 Якщо Концесієдавець надає Повідомлення про заміну обраного переможця 

Учаснику другої черги, то такий Учасник другої черги повинен продовжити Строк 

дії Забезпечення Пропозиції до дати, не ранішої ніж дата надання Забезпечення 

інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення, як зазначено у статті 8.9 

вище. 

8.12 Скасування Концесійного конкурсу 

8.12.1 На будь-якому етапі Концесійного конкурсу Концесієдавець має право, на власний 

розсуд або за пропозицією Конкурсної комісії, скасувати Концесійний конкурс або 

визнати його таким, що не відбувся, на підставах, передбачених Законодавством 

України. 

8.12.2 Жодна із вищевказаних дій не надає будь-якому з Учасників конкурсу жодних прав 

на отримання компенсації або відшкодування.  
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Додаток 1 Інформаційний лист 

Наведені нижче дані є доповненням до Інструкції для учасників. 

1 Назва Проекту Проект щодо передачі в концесію майна 
державного підприємства «Стивідорна 
компанія «Ольвія» і майна державного 
підприємства «Адміністрація морських 
портів України» 

2 Контактні дані Концесієдавця Міністерство інфраструктури України 

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

Веб-сайт: https://mtu.gov.ua/ 

3 Контактні дані Конкурсної 
комісії 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ  

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

Електронна пошта: tc-olvia@mtu.gov.ua 

Телефон: 044-351-48-98 

4 Графік прийому Пропозицій Понеділок - четвер з 9:00 до 18:00 

П'ятниця з 9:00 до 16:45 

5 Мова Пропозицій та мова 
кореспонденції 

Українська 

6 Строк дії Пропозиції Не раніше ніж 9 місяців з дати закінчення Строку 
подання Пропозицій 

7 Кількість екземплярів 
Пропозиції 

1 (один) друкований оригінал  

1 (одна) друкована копія 

1 (одна) електронна копія Юридичних 

документів (на USB-носії) 

1 (одна) електронна копія Технічної пропозиції 

(на USB-носії) 

8 Адреса подання Пропозицій КОНКУРСНА КОМІСІЯ  

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14 

9 Строк подання Пропозицій 60 (шістдесят) днів з дати публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу в газетах «Урядовий 

кур’єр» та «Голос України», залежно від того, 

яка з цих дат настане пізніше. Дата і час 

завершення Строку подання Пропозицій 

можуть бути додатково опубліковані на 

офіційному веб-сайті Концесієдавця для 

загальної інформації. 

 

10 Місце і день проведення 
засідання з відкриття 
конвертів/коробок з 
Пропозиціями 

Перший Робочий день після закінчення Строку 

подання Пропозицій 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ  

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 

14, кімната 303 

https://mtu.gov.ua/
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Місце і дата проведення засідання з відкриття 

конвертів/коробок з Пропозиціями можуть бути 

додатково опубліковані на офіційному веб-сайті 

Концесієдавця для загальної інформації. 

11 Уповноважені особи 
Концесієдавця для цілей 
комунікації щодо Пропозицій 

Довгань Віктор Михайлович – заступник 

Міністра інфраструктури України з питань 

європейської інтеграції, голова Конкурсної 

комісії 

Басюк Олександр Григорович – директор 

Департаменту реформування та функціонування 

морського та річкового транспорту 

Мінінфраструктури, заступник голови 

Конкурсної комісії 

Старікова Олена Володимирівна – керівник 
експертної групи з питань внутрішнього водного 
транспорту Директорату морського та річкового 
транспорту Мінінфраструктури, відповідальний 
секретар Конкурсної комісії, каб. 02 

12 Наказ Міністерства 
інфраструктури України «Про 
деякі питання роботи конкурсної 
комісії з проведення 
концесійного конкурсу щодо 
надання у концесію майна 
державного підприємства 
«Стивідорна компанія «Ольвія» 
та майна державного 
підприємства «Адміністрація 
морських портів України» № 130 
від 27 лютого 2019 року 

Повний текст українською мовою доступний за 

посиланням: 

https://mtu.gov.ua/documents/1212.html 

 

  

https://mtu.gov.ua/documents/1212.html
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Додаток 2 Графік 

 

 

Етап Дата/період 

Оголошення Концесійного конкурсу 
Дата публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу 

Підготовка Пропозицій, додаткова інформація 

щодо Пропозицій, відвідування Об’єкта концесії, 

підготовчі зустрічі щодо подання Пропозицій 

З дати допущення до участі в 

Концесійному конкурсі до закінчення 

Строку подання Пропозицій 

Строк подання Пропозицій 

Дата публікації Оголошення 

Концесійного конкурсу + 60 днів 

 

Строк розгляду Пропозицій 
Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 45 днів 

Відкриття зовнішніх конвертів з Пропозиціями 

Наступний Робочий день після дати 

закінчення Строку подання Пропозицій 

 

Відкриття Конвертів Юридичних документів і 

Конвертів Технічних пропозицій 
Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 16 днів 

Засідання щодо відповідності відкритих 

Юридичних документів і Технічних пропозицій 

(«Засідання щодо відповідності відкритих 

Юридичних документів і Технічних 

пропозицій») 

Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 23 дні 

Повідомлення щодо відповідності відкритих 

Юридичних документів і Технічних пропозицій 

Дата Засідання щодо відповідності 

відкритих Юридичних документів і 

Технічних пропозицій + 2 Робочих дні 

Зміни до Пропозицій Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 35 днів 

Остаточне рішення за результатами розгляду 

Юридичних документів і Технічних пропозицій 

(«Рішення щодо Юридичних документів і 

Технічних пропозицій») 

Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 36 днів 

Відкриття та розгляд Фінансових пропозицій З дати Рішення щодо Юридичних 

документів і Технічних пропозицій до 

закінчення Строку розгляду Пропозицій 

Рішення Конкурсної комісії про результати 

Концесійного конкурсу та визначення Переможця 

Концесійного конкурсу («Рішення Конкурсної 

комісії») 

Дата закінчення Строку подання 

Пропозицій + 45 днів 
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Графік є орієнтовним та наведений виключно для загальних інформаційних цілей.  

  

Рішення Концесієдавця про результати 

Концесійного конкурсу та визначення 

Переможця Концесійного конкурсу («Рішення 

Концесієдавця») 

Подання Рішення Конкурсної комісії + 7 

днів 

Повідомлення переможцю Рішення Концесієдавця + 5 днів 

Публікація результатів Концесійного конкурсу Рішення Концесієдавця + 10 днів 

Отримання дозволу АМКУ Дата Повідомлення переможцю + 50 днів 

Переговори та укладення Концесійного 

Договору («Кінцева дата укладення») 
Дата Публікації результатів Концесійного 

конкурсу + 3 місяці 

Підписання версії Концесійного договору для 

укладення 
Не пізніше ніж за 7 днів до Кінцевої дати 

укладення 
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Додаток 3 Зміст Пропозиції 

Пропозиція повинна складатися 3-х (трьох) частин, кожна з яких повинна міститися в 

окремому конверті та мати у своєму складі такі документи: 

Частина Опис 

Частина I Юридичні документи, до складу яких входять:  

1.1 Супровідний лист до Пропозиції відповідно до вимог розділу 1.1, 

зазначених нижче 

1.2 Забезпечення Пропозиції відповідно до вимог розділу 1.2, зазначених 

нижче 

1.3 Заява щодо конфлікту інтересів відповідно до вимог розділу 1.3, 

зазначених нижче 

1.4 Договір Об'єднання відповідно до вимог розділу 1.4, зазначених нижче 

1.5 Структура власності Проектної компанії відповідно до вимог розділу 

1.5, зазначених нижче 

1.6 Перелік радників Учасника конкурсу відповідно до вимог розділу 1.6, 

зазначених нижче 

1.7 Інформація та документи щодо отримання дозволу АМКУ відповідно 

до вимог розділу 1.7, зазначених нижче  

Частина II Технічна пропозиція, до складу якої входить Бізнес-план відповідно до 

вимог розділу 2, зазначених нижче 

Частина III Фінансова пропозиція, до складу якої входять: 

3.1 Форма Фінансової пропозиції відповідно до вимог розділу 3.1, 

зазначених нижче 

3.2 Підтвердження наявності джерел фінансування відповідно до вимог 

розділу 3.2, зазначених нижче 

 

Якщо Додатком 3 (Зміст Пропозиції) не передбачено інше, Пропозиції повинні бути 

підготовлені та оформлені відповідно до таких вимог: 

(a) Всі документи у складі Пропозиції повинні бути у форматі листів «А4» або «Letter», 

якщо для підготовки окремих частин Пропозиції (зокрема, Бізнес-плану) не 

потребується більший за розміром формат. 

(b) Копії офіційних документів, виданих органами влади України, що подаються щодо 

резидентів (Учасників конкурсу, Учасників Об’єднання або Пов’язаних компаній) у 

складі Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), повинні бути нотаріально 

засвідчені відповідно до Законодавства України. 
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(c) Документи, що подаються щодо резидентів (Учасників конкурсу, Учасників Об’єднання 

або Пов’язаних компаній) у складі Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), 

для яких не встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою 

особою Претендента. 

(d) Копії офіційних документів, виданих уповноваженими органами влади, що подаються 

щодо нерезидентів (Учасників конкурсу, Учасників Об’єднання або Пов’язаних 

компаній) у складі Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), повинні бути 

легалізовані та нотаріально засвідчені відповідно до застосовного законодавства країни 

походження відповідного нерезидента.  

(e) Документи іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), що подаються у складі 

Пропозиції згідно з Додатком 3 (Зміст Пропозиції), повинні бути перекладені на 

українську мову дипломованим перекладачем. 

(f) Переклад документів, наведених у пункті (e) вище, на українську мову має бути 

нотаріально засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача. 

1. Юридичні документи 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати документи, передбачені у розділах 1.1-1.7 нижче 

(«Юридичні документи»), у Конвертах Юридичних документів. 

1.1 Супровідний лист до Пропозиції 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати супровідний лист до Пропозиції українською 

мовою, зміст якого має відповідати змісту листа за Формою A (Супровідний лист до 

Пропозиції). Супровідний лист до Пропозиції повинен бути підписаний Учасником 

конкурсу.  

1.2 Забезпечення Пропозиції  

Кожен Учасник конкурсу повинен подати Забезпечення Пропозиції на суму, еквівалентну 

250 000 (двомстам п’ятдесятьом тисячам) доларів США відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату видачі 

Забезпечення Пропозиції. 

Забезпечення Пропозиції має бути незалежною, безумовною та безвідкличною банківською 

гарантією, що підлягає сплаті на першу вимогу на користь Концесієдавця. Забезпечення 

Пропозиції надається у формі гарантійного листа, який має відповідати вимогам Форми B 

(Вимоги до змісту Забезпечення Пропозиції), та відповідного договору (копії договору) про 

Забезпечення Пропозиції.  

Не допускається надання Забезпечення Пропозиції від банків, які не є Надійними банками 

згідно з Додатком 8 (Вимоги до Надійних банків). 

Забезпечення Пропозиції, оформлене іноземною мовою (іншою, ніж українська мова), 

повинне бути перекладене на українську мову (при цьому переклад має бути нотаріально 

засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

1.3 Заява щодо конфлікту інтересів 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати письмову заяву (або заяви, якщо Учасник 

конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання) щодо 
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конфлікту інтересів українською мовою, зміст якої має відповідати змісту заяви за 

Формою C (Заява щодо конфлікту інтересів). Заява надається щодо будь-якого 

Потенційного конфлікту інтересів або Реального конфлікту інтересів, який може мати 

Учасник конкурсу (та, якщо застосовно, кожен Учасник Об'єднання) стосовно Концесійного 

конкурсу, Проекту, Концесієдавця, Конкурсної комісії або будь-якої іншої особи, яка 

офіційно залучена до Концесійного конкурсу. 

Якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання, 

то він повинен подати (і) свою заяву щодо конфлікту інтересів, підписану Учасником 

конкурсу, яка охоплює і застосовується до всіх Учасників Об'єднання (у тому числі до такого 

Учасника конкурсу), та (іі) заяви щодо конфлікту інтересів від кожного Учасника 

Об'єднання, підписані відповідними Учасниками Об'єднання, які охоплюють і 

застосовуються до кожного відповідного Учасника Об'єднання.  

1.4 Договір Об'єднання 

Якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання, 

то він повинен подати свій договір (або договори / копії договору або договорів) Об'єднання 

між Учасником конкурсу та іншими Учасниками Об'єднання, який підписаний 

уповноваженими представниками всіх Учасників Об'єднання та містить щонайменше таку 

інформацію:  

(a) зобов'язання кожного Учасника Об'єднання співпрацювати з Учасником конкурсу 

та/або іншими Учасниками Об'єднання у зв'язку з участю такого Учасника конкурсу у 

Концесійному конкурсі, а також спільно здійснювати Проект та виконувати умови 

Концесійного договору, якщо Учасник конкурсу стане Переможцем Концесійного 

конкурсу; та 

(b) ідентифікаційні дані Учасника конкурсу; та 

(c) дані про частки (у відсотках) статутного капіталу майбутньої Проектної компанії, 

якими володітиме кожен Учасник Об'єднання, відповідно до вимог Інструкції для 

учасників; та 

(d) зобов'язання Учасника конкурсу нести відповідальність за порушення Учасниками 

Об'єднання вимог щодо конфіденційності інформації, яка міститься у Кімнаті даних. 

Договір (або договори / копії договору або договорів) Об'єднання, підготований іноземною 

мовою (іншою, ніж українська мова), повинен бути перекладений на українську мову (при 

цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення 

справжності підпису перекладача). 

1.5 Структура власності Проектної компанії 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати структуру власності Проектної компанії, яка має 

бути створена, щоб стати стороною Концесійного договору та здійснювати концесійну 

діяльність як Концесіонер. Така структура власності повинна бути підготована українською 

мовою у вигляді схеми (малюнка), що відображає частки (у відсотках) статутного капіталу 

майбутньої Проектної компанії, якими володітиме кожен учасник (акціонер) Проектної 

компанії, відповідно до вимог Інструкції для учасників.  

1.6 Перелік радників Учасника конкурсу 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати перелік та контактну інформацію (електронну 

пошту, телефонний номер, адресу) юридичних або фізичних осіб, які є радниками Учасника 
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з фінансових, технічних, юридичних та інших питань у зв’язку з підготовкою та поданням 

Пропозиції. Перелік радників Учасника конкурсу повинен бути підготований українською 

мовою. 

1.7 Інформація та документи щодо отримання дозволу АМКУ  

Кожен Учасник конкурсу повинен подати інформацію та документи щодо отримання 

дозволу АМКУ, які охоплюють: 

(a) інформацію та документи щодо вартісних показників, як зазначено у розділі 1.7.1 

нижче; 

(b) інформацію про господарську діяльність в Україні, як зазначено у розділі 1.7.2 нижче; 

(c) інші документи, які стосуються отримання дозволу АМКУ, як зазначено у розділі 1.7.3 

нижче. 

1.7.1 Вартісні показники 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати інформацію українською мовою про відповідні 

сукупні вартісні показники групи Учасника конкурсу (суб'єктів господарювання, пов'язаних 

з Учасником конкурсу відносинами Контролю) і будь-яких суб'єктів господарювання у 

складі групи Учасника конкурсу, які здійснюють господарську діяльність в Україні (у тому 

числі імпортну діяльність) за останній фінансовий рік, згідно з наведеною нижче таблицею 

«Вартісні показники». Якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об'єднання, то він повинен надати інформацію про сукупні вартісні 

показники кожного Учасника Об'єднання. Вартісні показники, зазначені нижче, повинні 

бути вказані з урахуванням показників усіх суб'єктів господарювання, які пов'язані 

відносинами Контролю з Учасником конкурсу або Учасником Об'єднання.  

Кожен Учасник конкурсу (а якщо Учасник конкурсу бере участь в Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об'єднання – Учасник конкурсу і кожен Учасник Об'єднання) також 

повинен надати копії свого фінансового звіту або інших документів, які підтверджують 

інформацію про сукупні вартісні показники. Якщо фінансовий звіт або інші підтвердні 

документи оформлені іноземною мовою (іншою, ніж українська), Учасник конкурсу може 

надати повнотекстові копії таких документів іноземною мовою та переклад витягів із цих 

документів на українську мову в обсязі, достатньому для підтвердження поданих Учасником 

конкурсу вартісних показників, (при цьому переклад має бути нотаріально засвідчений або 

містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача). 

Інформація про вартісні показники надається Конкурсній комісії для того, щоб провести 

оцінку та незалежну перевірку необхідності отримання відповідного дозволу АМКУ 

Переможцем Концесійного конкурсу та зазначити про це в Повідомленні переможцю 

відповідно до статті 8.4. 

Оновлення чи уточнення цієї інформації в процесі подання і розгляду відповідної заяви 

Учасника конкурсу в АМКУ є виключною відповідальністю кожного Учасника конкурсу. 

Таблиця «Вартісні показники» 

Сукупна вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів групи Учасника конкурсу / 

Учасника Об'єднання за останній фінансовий рік 
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Вартість (сукупна 

вартість) активів у 

світі 

Вартість (сукупна 

вартість) активів в 

Україні 

Обсяг (сукупний 

обсяг) реалізації 

товарів у світі 

Обсяг (сукупний 

обсяг) реалізації 

товарів в Україні 

тис. грн тис. євро тис. грн тис. євро тис. грн тис. євро тис. грн тис. євро 

        

*Дані в таблиці наводяться відповідно до офіційного курсу гривні до євро, встановленого 

Національним банком України станом на останній день фінансового року, за який подаються 

вартісні показники.  

1.7.2 Інформація про господарську діяльність в Україні 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати українською мовою інформацію про господарську 

діяльність суб'єктів господарювання у складі групи Учасника конкурсу в Україні за кожним 

видом товарів/послуг, реалізованих (наданих) відповідним суб'єктом господарювання у 

складі групи Учасника конкурсу (у тому числі імпорту) на товарних ринках в Україні за 

останній фінансовий рік та звітний період 2019 року, згідно з наведеною нижче таблицею 

«Господарська діяльність в Україні». Якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об'єднання, то він повинен надати відповідну інформацію про 

господарську діяльність в Україні кожного Учасника Об'єднання. Інформація про 

господарську діяльність в Україні повинна бути надана з урахуванням даних про діяльність 

усіх суб'єктів господарювання, які пов'язані відносинами Контролю з Учасником конкурсу 

або Учасником Об'єднання. 

Інформація про господарську діяльність в Україні надається Конкурсній комісії для того, 

щоб провести оцінку та незалежну перевірку необхідності отримання відповідного дозволу 

АМКУ Переможцем Концесійного конкурсу та зазначити про це в Повідомленні переможцю 

відповідно до статті 8.4. 

Оновлення чи уточнення цієї інформації в процесі подання і розгляду відповідної заяви 

Учасника конкурсу в АМКУ є виключною відповідальністю кожного Учасника конкурсу. 

Таблиця «Господарська діяльність в Україні» 

Рік 

Найменування 

суб'єкта 

господарювання 

групи Учасника 

конкурсу / 

Учасника 

Об'єднання, який 

здійснює 

господарську 

діяльність в 

Україні (у тому 

числі імпорт) 

Код товарів 

(товарної 

групи)/послуг/робі

т* 

Найменування 

товарів (товарної 

групи)/послуг/робі

т** 

Обсяги реалізації 

товарів, надання 

послуг, 

виконання робіт у 

грошових 

одиницях (дол. 

США, євро) 

Обсяги 

реалізації 

товарів, надання 

послуг, 

виконання робіт 

у фізичних 

одиницях (тонн, 

штук тощо) 
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*Будь ласка, вкажіть код товарів (товарної групи)/послуг/робіт відповідно до Державного класифікатора 

продукції та послуг (ДКПП) та/або Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД).  

**Будь ласка, вкажіть найменування товарів (товарної групи)/послуг/робіт відповідно до Державного 

класифікатора продукції та послуг (ДКПП) та/або Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД). 

1.7.3 Інші документи щодо дозволу АМКУ 

Окрім інформації та докуметів, наведених у розділах 1.7.1 та 1.7.2 вище, кожен Учасник 

конкурсу також повинен подати: 

(a) письмове підтвердження українською мовою у довільній формі про подання заяви 

Учасника конкурсу до АМКУ для отримання дозволу на передачу Об'єкта концесії, 

підписане Уповноваженою особою Претендента, із зазначенням вхідного номера і дати 

реєстрації заяви в АМКУ, або  

(b) копію юридичного висновку українською мовою, який підтверджує, що Учаснику 

конкурсу не потрібно отримувати відповідний дозвіл АМКУ на передачу Об'єкта 

концесії та створення Проектної компанії відповідно до Законодавства України, або  

(c) копію юридичного висновку українською мовою, який підтверджує, що Учаснику 

конкурсу потрібно отримати відповідний дозвіл АМКУ на передачу Об'єкта концесії та 

створення Проектної компанії відповідно до Законодавства України. 

2. Технічна пропозиція 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати Технічну пропозицію в Конвертах Технічної 

пропозиції. До складу Технічної пропозиції входить Бізнес-план, який повинен бути 

підготований українською мовою за Формою D (Бізнес-план).  

Суми у Бізнес-плані повинні бути вказані цифрами та словами. У випадку розбіжностей 

сума, вказана словами, матиме перевагу. 

Бізнес-план може містити інформацію щодо певних планованих Учасником конкурсу 

фінансових показників Проекту (обсяг інвестицій, структура фінансування тощо). Ці планові 

показники не є обов’язковими для виконання Концесіонером у разі визнання Учасника 

конкурсу Переможцем Концесійного конкурсу, а також не обов’язково є такими самими, як 

гарантовані фінансові показники, що містяться у Фінансовій пропозиції і є обов’язковими у 

разі визнання Учасника конкурсу Переможцем Концесійного конкурсу. При цьому будь-які 

вказівки в Бізнес-плані на те, які гарантовані фінансові показники запропоновані в 

Фінансовій пропозиції Учасника конкурсу, не допускаються. 

3. Фінансова пропозиція 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати Фінансову пропозицію в Конвертах Фінансової 

пропозиції. Фінансова пропозиція складається з документів, наведених у розділах 3.1-3.2 

нижче.  
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3.1 Форма Фінансової пропозиції 

Кожен Учасник конкурсу повинен подати Форму Фінансової пропозиції за Формою E 

(Форма Фінансової пропозиції). Форма Фінансової пропозиції повинна бути підготована 

українською мовою та містити інформацію щодо виконання Учасником конкурсу 

відповідних фінансових критеріїв оцінки Фінансових пропозицій, які наведені у Додатку 5 

(Оцінка Фінансових пропозицій). 

Суми, наведені у Формі Фінансової пропозиції, повинні бути вказані цифрами та словами. У 

випадку розбіжностей сума, вказана словами, матиме перевагу.  

3.2 Підтвердження наявності джерел фінансування  

Кожен Учасник конкурсу може подати підтвердження наявності джерел фінансування для 

виконання відповідних інвестиційних вимог і зобов'язань та покриття всієї запропонованої 

суми інвестицій за Проектом (як зазначено у Формі Фінансової пропозиції). Наявність такого 

підтвердження є одним з критеріїв оцінки Фінансових пропозицій, які наведені у Додатку 5 

(Оцінка Фінансових пропозицій). Підтвердження наявності джерел фінансування подається 

у формі: 

(a) довідки/виписки з рахунку (довідок/виписок з рахунку) від банку або сертифіката 

(сертифікатів) чи іншого аналогічного документа (документів) про підтвердження 

наявності грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про 

підтвердження наявності відповідних ліквідних активів; та 

(b) листа-засвідчення від генерального директора або казначея/контролера Учасника 

конкурсу (кожного Учасника Об'єднання, якщо Учасник конкурсу бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання) у довільній формі із 

підтвердженням зобов'язання щодо надання необхідної суми таких ліквідних активів; 

та/або 

(c) листа (листів) від банку (банків), який має відповідати вимогам, наведеним у Формі F 

(Вимоги до змісту листа банку); та 

(d) довідки (довідок) у довільній формі від банку (банків), який надає лист (листи) за 

пунктом (с) вище, із зазначенням кредитного рейтингу банку (банків) за національною 

шкалою або за рейтингами Standard and Poor's, Fitch чи Moody's. 

Документи, зазначені у пунктах (а)-(d) вище, які оформлені іноземною мовою (іншою, ніж 

українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому переклад має 

бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису 

перекладача). 

Не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке зазначене у 

пункті (c) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 8 (Вимоги до 

Надійних банків). 
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A Супровідний лист до Пропозиції 

[БЛАНК УЧАСНИКА КОНКУРСУ] 

 

Дата:__________________ 

Щодо: подання пропозиції на участь в концесійному конкурсі щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу], [організаційно-правова форма і дані реєстрації 

(для юридичних осіб); паспортні та реєстраційні дані (для фізичних осіб-підприємців)], 

подає Пропозицію для участі у Концесійному конкурсі щодо передачі в концесію майна 

державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» відповідно до Конкурсної документації та 

просить прийняти її до розгляду. 

[[Ім'я (найменування) Учасника Об’єднання або Учасників Об’єднання] [(«Учасник 

Об’єднання») / («Учасники Об’єднання»)] та [Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

погодився (погодились) співпрацювати у зв’язку з участю [Ім'я (найменування) Учасника 

конкурсу] у Концесійному конкурсі, а також спільно здійснювати Проект та виконувати 

умови Концесійного договору у разі визначення [Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

Переможцем Концесійного конкурсу.] [(Вказується, якщо Учасник конкурсу бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання)] 

[[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] є Спеціальною компанією («СК»), юридичною 

особою, спеціально створеною діяти як Претендент у Концесійному конкурсі.] [(Вказується, 

якщо Учасник конкурсу є СК)] 

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]:  

(a) підтверджує ознайомлення з усіма вимогами Конкурсної документації (включно з 

додатками) і свою достатню дієздатність для участі у Концесійному конкурсі та 

укладення Концесійного договору у разі визначення [Ім'я (найменування) Учасника 

конкурсу] Переможцем Концесійного конкурсу; 

(b) зобов'язується дотримуватися правил Концесійного конкурсу та вимог актів 

Законодавства України, які регулюють порядок проведення Концесійного конкурсу; 

(c) заявляє і гарантує, що вся інформація і документи, які подані у складі Пропозиції, є 

достовірними, повними і точними; 

(d) приймає Умови Концесійного конкурсу, визначені у Конкурсній документації, без будь-

яких обмежень чи застережень у Пропозиції; 

(e) визнає право Концесієдавця або Конкурсної комісії (i) запитувати додаткову 

інформацію, яка обґрунтовано потребується для розгляду Пропозиції, (ii) вносити зміни 

та уточнення до застосовних процедурних правил та умов, (iii) відхиляти Пропозицію 

відповідно до правил та процедур, встановлених Інструкцією для учасників та 
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Законодавством України; 

(f) визнає виключне застосування Законодавства України до процедури подання, розгляду 

Пропозицій та визначення результатів Концесійного конкурсу. 

Якщо наша Пропозиція буде прийнята, [Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

зобов'язується:  

 дотримуватися усіх вимог, правил і процедур Конкурсної документації і Законодавства 

України, які стосуються розгляду, оцінки Пропозиції та визначення результатів 

Концесійного конкурсу; 

 надати Забезпечення інвестиційних зобов'язань та Операційне забезпечення (як 

визначено у Концесійному договорі) у формі, на суму та в строк, які передбачені у 

Концесійному договорі; 

 продовжити початковий Строк дії Забезпечення Пропозиції до подання Забезпечення 

інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення, якщо це стане необхідним 

відповідно до статті 5.5 Інструкції для учасників; та 

 у разі визначення [Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] Переможцем Концесійного 

конкурсу добросовісно фіналізувати та укласти Концесійний договір без будь-яких 

застережень або обмежень якомога швидше після отримання Повідомлення 

переможцю, відповідно до умов Конкурсної документації та своєї Пропозиції. 

До моменту укладення Концесійного договору наша Пропозиція разом з Вашим письмовим 

її прийняттям та Повідомленням переможцю вважається договором між нами, який має 

обов’язкову силу. 

Ми розуміємо, що Конкурсна комісія не зобов’язана приймати будь-яку надіслану їй 

Пропозицію. 

Ми визнаємо та погоджуємось, що Концесієдавець не несе відповідальності за жодні наші 

помилки чи упущення при підготовці цієї Пропозиції, і безвідклично зобов'язуємося 

повністю відшкодувати Концесієдавцю збитки, понесені у зв'язку з такими помилками чи 

упущеннями. 

Ми несемо відповідальність за будь-які витрати та збитки, понесені під час підготовки та 

подання нашої Пропозиції. Уряд України не несе жодної відповідальності за відшкодування 

нам будь-яких таких витрат або збитків незалежно від результатів Концесійного конкурсу. 

[підпис] 

В якості __________________________[посада] _________________[Ім'я (найменування) 

Учасника конкурсу] 

Уповноважений на підписання цього супровідного листа до Пропозиції від імені 

_____________________[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

Контактна інформація Уповноваженої особи (осіб) Претендента 

[Адреса, телефон, номер факсу та електронна пошта] 
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B Вимоги до змісту Забезпечення Пропозиції 

Забезпечення Пропозиції має бути незалежною, безумовною та безвідкличною банківською 

гарантією, що підлягає сплаті на першу вимогу на користь Концесієдавця. Забезпечення 

Пропозиції надається у формі гарантійного листа та відповідного договору про Забезпечення 

Пропозиції у складі Юридичних документів. Забезпечення Пропозиції має містити: 

1. повне найменування та реєстраційні дані банку; 

2. суму Забезпечення Пропозиції, а саме суму, еквівалентну 250 000 (двомстам 

п’ятдесятьом тисячам) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України на дату видачі Забезпечення 

Пропозиції; 

3. зобов'язання банку сплатити суму Забезпечення Пропозиції на вимогу та на користь 

Концесієдавця; 

4. підтвердження від банку, що такий банк є Надійним банком згідно з Додатком 8 (Вимоги 

до Надійних банків). Як альтернатива, Учасник конкурсу може надати інші документи, 

які підтверджують, що банк, який видав Забезпечення Пропозиції, є Надійним банком; 

5. Строк дії Забезпечення Пропозиції відповідно до статті 5.5.2 Інструкції для учасників; 

6. дату видачі Забезпечення Пропозиції, повне ім'я та підпис уповноваженої особи банку. 

Нижче наведена примірна форма гарантійного листа банку. Ця примірна форма не є 

обов'язковою для застосування та може використовуватися як орієнтовний зразок для 

оформлення гарантійного листа як частини Забезпечення Пропозиції. Забезпечення 

Пропозиції у будь-якому випадку повинно відповідати вимогам до змісту, наведеним у цій 

Формі В вище. 

ПРИМІРНА ФОРМА ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

Дата ____________ 

Міністерство інфраструктури України організовує та проводить концесійний конкурс за 

проектом щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія 

«Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

(«Проект») і для цих цілей видало конкурсну документацію від [дата], частиною якої є 

Інструкція для учасників («Інструкція для учасників»).  

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] («Учасник конкурсу») подав свою пропозицію на 

участь у концесійному конкурсі за Проектом («Пропозиція») і звернувся до нас із запитом 

про надання забезпечення своєї Пропозиції відповідно до вимог Інструкції для учасників.  

У зв'язку з цим, ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із 

зареєстрованим місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за 

потреби], («Банк»), цим безумовно та безвідклично зобов'язуємось сплатити на вимогу 

Міністерства інфраструктури України («Концесієдавець») суму, еквівалентну 250 000 

(двомстам п'ятдесятьом тисячам) доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до 

долара США, встановленого Національним банком України на дату видачі цієї гарантії 
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(«Забезпечення Пропозиції»), відповідно до таких умов: 

[перелік умов] 

Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з вимогами Інструкції для 

учасників. 

Ми сплатимо Концесієдавцю протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання 

офіційного письмового запиту від Концесієдавця та незалежно від наявності будь-яких 

заперечень Учасника конкурсу або будь-якої іншої сторони, таку належну до сплати суму 

Забезпечення Пропозиції (її частину), яку Концесієдавець може вимагати, однак якщо вона 

не перевищує загальну вказану вище суму Забезпечення Пропозиції, шляхом перерахування 

цієї суми на рахунок Концесієдавця в Казначействі України, вказаний Концесієдавцем. 

Усі платежі, здійснені на підставі вимоги Концесієдавця, є вільними від та не обтяжені 

жодними поточними чи майбутніми відрахуваннями чи утриманнями будь-яких податків, 

зборів та інших відрахувань або утримань будь-якого характеру. 

Зобов'язання, що містяться в цьому Забезпеченні Пропозиції, є прямими та основними 

зобов'язаннями Банку, та є безумовними та безвідкличними. Ми не будемо звільнені від 

будь-якого або всіх цих зобов'язань з будь-якої причини будь-якого характеру або джерела 

походження або через будь-яке невиконання, дію чи процес, Концесієдавцем або третьою 

особою, які могли б звільнити нас від зобов'язань, зазначених у цьому Забезпеченні 

Пропозиції. 

Це Забезпечення Пропозиції залишається дійсним до [календарна дата, через [] місяців 

після закінчення Строку подання Пропозицій] включно. 

Це Забезпечення Пропозиції регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства 

України, і будь-який спір стосовно нього підлягає вирішенню уповноваженими органами 

влади України та відповідно до законодавства України. 

Копія договору банківської гарантії (договору про Забезпечення Пропозиції) додається. 

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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C Заява про конфлікт інтересів 

[БЛАНК УЧАСНИКА КОНКУРСУ / ПОВ’ЯЗАНОЇ КОМПАНІЇ / УЧАСНИКА 

ОБ’ЄДНАННЯ] 

Дата ____________ 

Щодо: концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

Нам, що підписалися нижче, [ім'я (найменування) Учасника конкурсу / Пов'язаної компанії / 

Учасника Об’єднання] [вказати далі залежно від випадку], не відомо про будь-який 

Потенційний конфлікт інтересів чи Реальний конфлікт інтересів, який виникає з 

попереднього чи дійсного договору або відносин і який може суттєво вплинути на нашу 

здатність виконувати свої зобов'язання за Конкурсною документацією в межах Проекту 

щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» 

і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 

Зокрема, окрім вказаних нижче, у нас немає попередніх чи дійсних договорів, переговорів 

чи взаємовідносин з Концесієдавцем, Конкурсною комісією, їхніми представниками чи 

радниками, які можуть істотно вплинути на нашу здатність виконувати свої зобов'язання за 

Конкурсною документацією або на здатність Проектної компанії виконувати свої 

зобов'язання за Концесійним договором. 

Ми розкриваємо інформацію про такі транзакції, що можуть мати Потенційний конфлікт 

інтересів чи Реальний конфлікт інтересів із Проектом: 

Назва проекту Дата початку Опис конфлікту інтересів 

   

   

   

   

 

З повагою, 

[підпис] 

В якості __________________________[посада] 

Уповноважений на підписання Пропозиції ____________________________[ім'я 

(найменування) Учасника конкурсу] 
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D Бізнес-план 

У Бізнес-плані кожного Учасника конкурсу наводяться пропозиції щодо розвитку Об'єкта 

концесії та здійснення необхідних заходів в рамках концесійної діяльності за наведеною 

нижче формою. Кожен розділ Бізнес-плану (із подальшим поділом на підрозділи та інші 

структурні частини, як зазначено нижче) заповнюється в описовій формі та в обсязі, який 

потрібен для висвітлення питань відповідного розділу Бізнес-плану. Якщо для висвітлення 

питань розділів Бізнес-плану потрібні таблиці, схеми, діаграми чи інші подібні доповнення, 

то вони повинні чітко наводитися у складі Бізнес-плану із вказівкою на відповідний розділ 

(підрозділ, іншу структурну частину Бізнес-плану), якого вони стосуються. 

Бізнес-план надається для загального розуміння підходу, бачення і пропозицій Учасника 

конкурсу щодо питань розвитку Об'єкта концесії та здійснення концесійної діяльності, які 

наведені нижче у формі Бізнес-плану. Пропозиції та заходи, які наводяться Учасником 

конкурсу у Бізнес-плані, не створюють для Учасника конкурсу зобов'язань, від яких він не 

зможе відступити згідно з умовами Концесійного договору (якщо відповідний Учасник 

конкурсу буде визначений як Переможець Концесійного конкурсу).  

Оцінка Бізнес-плану здійснюється за принципом «виконується» / «не виконується» 

відповідно до методології, вказаної в Додатку 4 (Оцінка Технічних пропозицій). Учасникам 

конкурсу слід ознайомитися з цією методологією і враховувати її для належної підготовки 

своїх Бізнес-планів.  

[БЛАНК УЧАСНИКА КОНКУРСУ] 

Дата __________ 

БІЗНЕС-ПЛАН [ІМ'Я (НАЙМЕНУВАННЯ) УЧАСНИКА КОНКУРСУ] 

Щодо: подання пропозиції на участь в концесійному конкурсі щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] подає у складі своєї Пропозиції для участі у 

Концесійному конкурсі щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» цей Бізнес-план відповідно до вимог Конкурсної документації та просить 

прийняти його до розгляду. 

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] підтверджує своє розуміння того, що відповідно до 

Інструкції для учасників цей Бізнес-план повинен містити інформацію щодо певних 

планованих Учасником конкурсу фінансових показників Проекту (обсяг інвестицій, 

структура фінансування тощо). Учасник конкурсу розуміє, що ці планові показники не є 

обов’язковими для виконання Концесіонером у разі визнання Учасника конкурсу 

Переможцем Концесійного конкурсу. Учасник конкурсу також розуміє, що ці планові 

показники не обов’язково є такими самими, як гарантовані фінансові показники, що 

містяться у Фінансовій пропозиції і є обов’язковими у разі визнання Учасника конкурсу 

Переможцем Концесійного конкурсу. При цьому Учасник конкурсу розуміє, що будь-які 

вказівки в Бізнес-плані на те, які гарантовані фінансові показники запропоновані у 

Фінансовій пропозиції Учасника конкурсу не допускаються, а також приймає на себе всі 

ризики, які пов'язані з невиконанням цієї вимоги, у тому числі відхилення Пропозиції 
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відповідно до Конкурсної документації. 

ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 Сторінка 

Розділ 1. Загальний аналіз ринків послуг, на яких буде 

діяти концесіонер, оцінка можливостей для нарощування 

обсягів вантажів, оцінка зовнішніх ризиків, що можуть 

негативно впливати на діяльність концесіонера. 

Прогноз обсягів вантажу та пов’язаних із ним заходів щодо 

оновлення матеріально-технічної бази порту, оновлення 

виробничих потужностей, впровадження сучасного 

обладнання 

[ ] 

1.1. Оцінка потенціалу ринку та можливостей для 

збільшення обсягів перевалки порту, у тому числі оцінка 

зовнішніх ринкових ризиків 

[ ] 

1.2. Прогнозовані річні обсяги перевалки за видами 

вантажів до 2030 року включно 

[ ] 

1.3. Очікувані розміри тарифів за перевалку у коротко- і 

середньостроковій перспективі 

[ ] 

1.4. План дій щодо залучення цільових споживачів послуг 

у порту, видів вантажів та обсягів вантажообігу, 

досягнення цільових значень ключових показників 

фінансової та операційної діяльності 

[ ] 

1.4.1. Опис ініціатив з удосконалення операційної 

діяльності, які не потребують капітальних інвестицій: 

[ ] 

(a) Пояснення операційних змін і того, як вони допоможуть 

покращити фінансові результати діяльності порту 

(залучення додаткових обсягів вантажообігу від цільових 

споживачів послуг у порту, зменшення витрат тощо) 

[ ] 

(b) Очікуваний вплив на обсяги вантажообігу та/або 

ключові показники фінансової та операційної діяльності 

[ ] 

(c) Очікувані строки реалізації запропонованих ініціатив [ ] 

1.4.2. Опис капітальних інвестицій, які будуть здійснені 

протягом перших 10 років строку концесії (у тому числі 

будівництво універсального перевантажувального 

комплексу) 

[ ] 

(a) Опис інвестиційного проекту, у тому числі пояснення 

суті проекту, розмір та строки здійснення інвестицій 

[ ] 

(b) Пояснення технічних рішень, у тому числі місце 

розташування ключових активів, зображення їх ескізних 

[ ] 
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проектів та діаграми/плани, які відображають їх 

функціональність 

(c) Опис необхідних інвестицій в суміжну інфраструктуру, 

у тому числі транспортну інфраструктуру (залізничні та 

автомобільні шляхи) та інженерні мережі (засоби електро- , 

водо-, теплопостачання, водовідведення тощо) 

[ ] 

(d) Очікуваний вплив запропонованих інвестицій на обсяги 

вантажообігу і ключові показники фінансової та 

операційної діяльності  

[ ] 

Розділ 2. Заходи, спрямовані на підвищення соціальних та 

екологічних показників діяльності концесіонера 

[ ] 

2.1. Запропоновані заходи щодо забезпечення 

відповідності екологічним стандартам та нормам, у тому 

числі опис всіх очікуваних необхідних інвестицій протягом 

перших 10 років строку концесії (із зазначенням 

очікуваних річних інвестиційних витрат) 

[ ] 

2.2. Запропоновані заходи щодо зменшення шкідливого 

впливу діяльності порту (поточної та очікуваної у разі 

реалізації планованої інвестиційної програми учасника 

конкурсу протягом перших 10 років строку концесії) на 

місцеве населення 

[ ] 

Розділ 3. Прогнозний план концесіонера на весь строк дії 

концесійного договору 

[ ] 

3.1. Ключові показники операційної діяльності на кожен 

рік строку дії концесійного договору 

[ ] 

3.2. Опис очікуваної структури фінансування 

інвестиційної програми протягом перших 10 років строку 

концесії, у тому числі із зазначенням джерел фінансування 

(грошові кошти від операційної діяльності, капітал, позики 

від учасників (акціонерів), боргове фінансування тощо) та 

очікуваного розподілу між джерелами фінансування 

[ ] 

3.3. Очікуваний розподіл зобов'язань щодо фінансування 

інвестицій між учасниками об'єднання (якщо учасник 

конкурсу бере участь у концесійному конкурсі 

покладаючись на об'єднання) 

[ ] 

Розділ 4. Структура корпоративного управління та 

менеджмент 

[ ] 

4.1. Інформація про учасників (акціонерів) концесіонера, в 

тому числі про всіх осіб, пов'язаних із концесіонером 

відносинами контролю 

[ ] 

4.2. Інформація про ролі (обов'язки) кожного учасника 

об'єднання і структуру власності кожного учасника 
[ ] 
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об'єднання (якщо учасник конкурсу бере участь у 

концесійному конкурсі покладаючись на об'єднання) 

4.3. Організаційна структура концесіонера [ ] 

4.4. Інформація про команду топ-менеджменту 

концесіонера (досвід, навички, компетенція тощо) 

[ ] 

4.5. Інформація про команду менеджменту концесіонера, 

відповідальну за операційну діяльність (досвід, навички, 

компетенція тощо) 

[ ] 

 

Розділ 1. Загальний аналіз ринків послуг, на яких буде діяти концесіонер, оцінка 

можливостей для нарощування обсягів вантажів, оцінка зовнішніх ризиків, що можуть 

негативно впливати на діяльність концесіонера. Прогноз обсягів вантажу та 

пов’язаних із ним заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази порту, 

оновлення виробничих потужностей, впровадження сучасного обладнання 

[Вступний текст за потреби] 

1.1 Оцінка потенціалу ринку та можливостей для збільшення обсягів перевалки порту, у 

тому числі оцінка зовнішніх ринкових ризиків 

[Висвітлення питань підрозділу 1.1] 

1.2 Прогнозовані річні обсяги перевалки за видами вантажів до 2030 року включно 

[Висвітлення питань підрозділу 1.2] 

1.3 Очікувані розміри тарифів за перевалку у коротко- і середньостроковій перспективі 

[Висвітлення питань підрозділу 1.3.] 

1.4 План дій щодо залучення цільових споживачів послуг у порту, видів вантажів та обсягів 

вантажообігу, досягнення цільових значень ключових показників фінансової та 

операційної діяльності 

[Вступний текст за потреби] 

1.4.1 Опис ініціатив з удосконалення операційної діяльності, які не потребують 

капітальних інвестицій 

[Висвітлення питань пункту 1.4.1] 

[Удосконалення операційної діяльності можуть охоплювати, зокрема, зміни у видах 

операційної діяльності, кадровому забезпеченні, маркетингу, 

навантаженні/розвантаженні суден, взаємодії із вантажним/залізничним транспортом] 

(a) Пояснення операційних змін і того, як вони допоможуть покращити фінансові 

результати діяльності порту (залучення додаткових обсягів вантажообігу від цільових 

споживачів послуг у порту, зменшення витрат тощо) 

[Висвітлення питань підпункту (а) пункту 1.4.1] 
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(b) Очікуваний вплив на обсяги вантажообігу та/або ключові показники фінансової та 

операційної діяльності  

[Висвітлення питань підпункту (b) пункту 1.4.1] 

(c) Очікувані строки реалізації запропонованих ініціатив 

[Висвітлення питань підпункту (с) пункту 1.4.1] 

1.4.2 Опис капітальних інвестицій, які будуть здійснені протягом перших 10 років строку 

концесії (у тому числі будівництво універсального перевантажувального комплексу) 

[Вступний текст за потреби] 

[Капітальні інвестиції можуть охоплювати, зокрема:  

• інвестиції у вантажні потужності порту (складські приміщення, вантажно-

розвантажувальне обладнання тощо); 

• інвестиції у виробництво / переробні потужності / послуги, які створюють додаткову 

вартість у порту (окрім потужностей для перевалки вантажів); 

• інвестиції у реконструкцію інших існуючих або будівництво нових об'єктів 

інфраструктури, у тому числі причалів.] 

(a) Опис інвестиційного проекту, у тому числі пояснення суті проекту, розмір та строки 

здійснення інвестицій 

[Висвітлення питань підпункту (а) пункту 1.4.2] 

(b) Пояснення технічних рішень, у тому числі місце розташування ключових активів, 

зображення їх ескізних проектів та діаграми/плани, які відображають їх 

функціональність 

[Висвітлення питань підпункту (b) пункту 1.4.2] 

(c) Опис необхідних інвестицій в суміжну інфраструктуру, у тому числі транспортну 

інфраструктуру (залізничні та автомобільні шляхи) та інженерні мережі (засоби електро-

, водо-, теплопостачання, водовідведення тощо) 

[Висвітлення питань підпункту (с) пункту 1.4.2] 

(d) Очікуваний вплив запропонованих інвестицій на обсяги вантажообігу і ключові 

показники фінансової та операційної діяльності 

[Висвітлення питань підпункту (d) пункту 1.4.2] 

Розділ 2. Заходи, спрямовані на підвищення соціальних та екологічних показників 

діяльності концесіонера 

[Вступний текст за потреби] 

2.1. Запропоновані заходи щодо забезпечення відповідності екологічним стандартам та 

нормам, у тому числі опис всіх очікуваних необхідних інвестицій протягом перших 10 

років строку концесії (із зазначенням очікуваних річних інвестиційних витрат) 
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[Висвітлення питань підрозділу 2.1] 

[Запропоновані заходи повинні охоплювати щонайменше: 

• заходи щодо історичного забруднення грунтів та води; 

• заходи щодо азбестовмісних матеріалів та виробів.] 

2.2. Запропоновані заходи щодо зменшення шкідливого впливу діяльності порту (поточної 

та очікуваної у разі реалізації планованої інвестиційної програми учасника конкурсу 

протягом перших 10 років строку концесії) на місцеве населення 

[Висвітлення питань підрозділу 2.2] 

Розділ 3. Прогнозний план концесіонера на весь строк дії концесійного договору 

[Вступний текст за потреби] 

[Прогнозний план повинен відображати позитивну динаміку ключових показників 

операційної і фінансової діяльності концесіонера] 

3.1. Ключові показники операційної діяльності на кожен рік строку дії концесійного 

договору 

[Висвітлення питань підрозділу 3.1] 

3.2. Опис очікуваної структури фінансування інвестиційної програми протягом перших 10 

років строку концесії, у тому числі із зазначенням джерел фінансування (грошові кошти 

від операційної діяльності, капітал, позики від учасників (акціонерів), боргове 

фінансування тощо) та очікуваного розподілу між джерелами фінансування 

[Висвітлення питань підрозділу 3.2] 

3.3. Очікуваний розподіл зобов'язань щодо фінансування інвестицій між учасниками 

об'єднання (якщо учасник конкурсу бере участь у концесійному конкурсі покладаючись 

на об'єднання) 

[Висвітлення питань підрозділу 3.3] 

[Підрозділ 3.3 заповнюється, якщо учасник конкурсу бере участь у концесійному конкурсі 

покладаючись на об'єднання (як зазначено у конкурсній документації)] 

Розділ 4. Структура корпоративного управління та менеджмент 

[Вступний текст за потреби] 

4.1. Інформація про учасників (акціонерів) концесіонера, в тому числі про всіх осіб, 

пов'язаних із концесіонером відносинами контролю 

[Висвітлення питань підрозділу 4.1] 

4.2. Інформація про ролі (обов'язки) кожного учасника об'єднання і структуру власності 

кожного учасника об'єднання (якщо учасник конкурсу бере участь у концесійному 

конкурсі покладаючись на об'єднання) 
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[Висвітлення питань підрозділу 4.2] 

[Підрозділ 4.2 заповнюється, якщо учасник конкурсу бере участь у концесійному конкурсі 

покладаючись на об'єднання (як зазначено у конкурсній документації)] 

4.3. Організаційна структура концесіонера 

[Висвітлення питань підрозділу 4.3] 

4.4. Інформація про команду топ-менеджменту концесіонера (досвід, навички, компетенція 

тощо) 

[Висвітлення питань підрозділу 4.4] 

4.5. Інформація про команду менеджменту концесіонера, відповідальну за операційну 

діяльність (досвід, навички, компетенція тощо) 

[Висвітлення питань підрозділу 4.5] 

[підпис] 

В якості __________________________[посада] _________________[Ім'я (найменування) 

Учасника конкурсу] 
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E Форма Фінансової пропозиції 

 

Дата:__________________ 

Щодо: подання пропозиції на участь в концесійному конкурсі щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» 

Кому:  Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України»  

 

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] подає у складі своєї Пропозиції для участі у 

Концесійному конкурсі щодо передачі в концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» цю Форму Фінансової пропозиції відповідно до вимог Конкурсної 

документації та просить прийняти її до розгляду. 

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] підтверджує, що наведені у цій Формі Фінансової 

пропозиції показники і пропозиції відповідають Фіксованим умовам Концесійного 

конкурсу, а також приймає на себе усі ризики, які пов'язані з невідповідністю цієї Форми 

Фінансової пропозиції Фіксованим умовам Концесійного конкурсу та вимогам Конкурсної 

документації, у тому числі відхилення Пропозиції відповідно до Конкурсної документації. 

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] підтверджує, що наведені у цій Формі Фінансової 

пропозиції показники і пропозиції покладають на [ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

зобов'язання, які він повинен буде виконувати згідно з умовами Концесійного договору, у 

разі визначення [ім'я (найменування) Учасника конкурсу] Переможцем Концесійного 

конкурсу.  

Запропоновані [ім'я (найменування) Учасника конкурсу] показники і пропозиції для 

виконання критеріїв оцінки Фінансової пропозиції [ім'я (найменування) Учасника конкурсу] 

наводяться нижче.  

1. Запропонована ставка концесійного платежу 

Запропонована нами ставка концесійного платежу для розрахунку частки чистого доходу від 

провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що 

включається до концесійного платежу до сплати в державний бюджет, становить [вказати 

запропоновану ставку концесійного платежу (у відсотках)]. 

Запропонована ставка концесійного платежу не повинна бути нижчою ніж мінімальний 

розмір ставки концесійного платежу, який визначений у підпункті 3 пункту 9 розділу 1 

Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 0,73%. 

2. Запропонована сума фіксованого концесійного платежу 

Запропонована нами сума фіксованого концесійного платежу становить [вказати 

запропоновану суму фіксованого концесійного платежу у гривнях]. 

Запропонована сума фіксованого концесійного платежу не повинна бути нижчою ніж 
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мінімальний розмір суми фіксованого концесійного платежу, який визначений у підпункті 2 

пункту 9 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 79 

876 000 (сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень. 

3. Запропонована сума додаткових інвестицій 

Запропонована нами сума додаткових інвестицій по роках за Проектом становить [вказати 

запропоновану суму додаткових інвестицій за Проектом у гривнях з урахуванням податку 

на додану вартість]: 

Рік Сума додаткових інвестицій, тис. грн (з 

ПДВ) 

Перший рік з дати початку строку концесії  

Другий рік з дати початку строку концесії  

Третій рік з дати початку строку концесії  

Четвертий рік з дати початку строку 

концесії 

 

…  

Для цілей оцінки Фінансових пропозицій сума додаткових інвестицій буде приведена до 

поточної вартості з урахуванням ставки дисконтування 17,26% та додана до мінімальних 

початкових інвестицій в Об'єкт концесії, які визначені у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 

(Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становлять 1,56 млрд гривень з урахуванням 

податку на додану вартість. 

4. Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури 

Запропонована нами сума коштів для розвитку інфраструктури міста Миколаєва становить 

[вказати запропоновану суму коштів для розвитку місцевої інфраструктури у гривнях з 

урахуванням податку на додану вартість]. 

Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури не повинна бути 

меншою ніж мінімальний розмір внеску у розвиток місцевої інфраструктури, який 

визначений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і 

становить 78 мільйонів гривень. 

5. Підтвердження наявності джерел фінансування 

Ми підтверджуємо свою спроможність профінансувати всю запропоновану нами суму 

інвестицій за Проектом, а саме [вказати всю запропоновану суму інвестицій в доларах США 

(еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України)] у такий спосіб [вказати далі спосіб 

підтвердження залежно від випадку]: 

 наявність ліквідних активів [ім'я (найменування) Учасника конкурсу або імена 

(найменування) Учасників Об'єднання, вказати залежно від випадку], а саме [вказати 

відповідні ліквідні активи, такі як гроші на банківських рахунках або цінні папери] без 

будь-яких обтяжень; та/або 

 лист (листи) від [банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів), вказати 

залежно від випадку] із підтвердженням готовності надати [ім'я (найменування) 

Учасника конкурсу або імена (найменування) всіх Учасників Об'єднання, вказати 
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залежно від випадку] позику для покриття запропонованої суми інвестицій за 

Проектом.  

Для підтвердження нашої спроможності профінансувати всю запропоновану нами суму 

інвестицій за Проектом, а саме [вказати всю запропоновану суму інвестицій в доларах США 

(еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України)] ми надаємо у складі своєї Фінансової 

пропозиції [вказати далі підтвердні документи залежно від випадку; підтвердні документи 

надаються окремо у Конвертах Фінансової пропозиції]. 

6. Запропоновані строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків 

(запропоноване зменшення строку концесії) 

Запропонований нами строк окупності Об'єкта концесії, надходження прибутків (строк 

концесії) становить [вказати запропоноване зменшення строку концесії у місяцях]. 

Запропонований строк концесії не повинен бути більшим ніж той, що встановлений у пункті 

6 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), а саме 35 років. 

7. Запропоновані строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії 

(запропоноване зменшення необхідного періоду інвестицій) 

Запропоновані нами строки будівництва/реконструкції Об'єкта концесії становлять [вказати 

запропоноване зменшення строків будівництва/реконструкції Об'єкта концесії (необхідного 

періоду інвестицій) у місяцях]. 

Запропоновані строки будівництва/реконструкції Об'єкта концесії не повинні бути більшими 

ніж строк, що встановлений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 

конкурсу), а саме перші 3,5 роки з дати закінчення перехідного періоду, визначеного у 

Концесійному договорі. 

8. Запропоновані соціальні та трудові умови 

Ми зобов'язуємось: 

(a) використовувати у концесійній діяльності [вказати запропонований показник (у 

відсотках) використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, 

якийповинен перевищувати 90 відсотків] працівників – громадян України; 

(b) продовжити строк, протягом якого не допускається звільнення працівників з ініціативи 

концесіонера чи уповноваженого ним органу відповідно до підпункту 3 пункту 11 

розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), на [вказати 

запропонований строк продовження у місяцях понад строк, який визначений у підпункті 

3 пункту 11 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 

5 років з моменту прийняття концесіонером таких працівників на роботу]. 

З повагою, 

[підпис] 

В якості __________________________[посада] _________________[Ім'я (найменування) 

Учасника конкурсу]  
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F Вимоги до змісту листа банку 

Якщо Учасник конкурсу подає лист банку для підтвердження наявності джерел 

фінансування для покриття запропонованої суми інвестицій за Проектом (як зазначено у 

розділі 5 Форми Фінансової пропозиції), то такий лист повинен містити: 

1. повне найменування та реєстраційні дані банку; 

2. підтвердження готовності банку надати надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам 

Об’єднання разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за 

Проектом, вказаної у розділі 5 Форми Фінансової пропозиції, в доларах США (еквівалент 

запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, 

встановленого Національним банком України); 

3. строк чинності зобов'язання банку щодо надання позики, що має бути не меншим ніж 24 

місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу; 

4. підтвердження від банку, що такий банк є Надійним банком згідно з Додатком 8 (Вимоги 

до Надійних банків); 

5. підтвердження готовності банку надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, 

які вимагаються відповідно до Концесійного договору; 

6. дату видачі листа, повне ім'я та підпис уповноваженої особи банку. 

Нижче наведена примірна форма листа банку. Ця примірна форма не є обов'язковою для 

застосування та може використовуватися як орієнтовний зразок для підтвердження 

наявності джерел фінансування для покриття запропонованої суми інвестицій за Проектом, 

вказаної у розділі 5 Форми Фінансової пропозиції. Лист банку, у разі його подання 

Заявником у складі Фінансової пропозиції, у будь-якому випадку повинен відповідати 

вимогам до змісту такого листа, наведеним у цій Формі F вище. 

ПРИМІРНА ФОРМА ЛИСТА БАНКУ 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

[Найменування компанії] 

Адресат: [контактна інформація] 

[Адреса] 

[Дата] 

Стосовно концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 

Міністерство інфраструктури України організовує та проводить концесійний конкурс за 

проектом щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія 

«Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

(«Проект») і для цих цілей видало інструкцію для претендентів від [дата] («Інструкція для 

Претендентів»).  

У зв’язку з цим, [вказати ім'я (найменування) Учасника конкурсу] («Учасник конкурсу») 
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звернувся до нас із запитом про надання листа від банку як підтвердження наявності джерел 

фінансування, що є одним із критеріїв для визначення Переможця Концесійного конкурсу.  

Ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із зареєстрованим 

місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за потреби], 

ознайомились з Інструкцією для Претендентів з усіма додатками (в тому числі з проектом 

Концесійного договору). Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з 

вимогами Інструкції для Претендентів. 

На основі цього ми підтверджуємо, що наш кредитний комітет надав нам згоду взяти участь 

у фінансуванні Проекту та надати [Учаснику конкурсу або всім Учасникам Об’єднання 

разом (вказати залежно від випадку)] позику в розмірі [сума] при наданні такого 

забезпечення: [перелік необхідного забезпечення]. Фінансування надаватиметься на умовах, 

що вказані в попередньому листі з основними умовами, що додається до цього листа. 

У випадку перемоги Учасника конкурсу в Концесійному конкурсі наше зобов’язання щодо 

надання фінансування є юридично обов’язковим для нас.  

Наш банк докладе максимально можливих зусиль для забезпечення фінансового закриття 

транзакції відповідно до вимог Конкурсної документації та положень Концесійного 

договору. Ми підтверджуємо готовність надати всі необхідні акредитиви та банківські 

гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору, у разі визначення [вказати 

ім'я (найменування) Учасника конкурсу] переможцем Концесійного конкурсу. 

Наше зобов’язання щодо надання фінансування є чинним до [вказати строк, що має бути 

не меншим, ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу].  

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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Додаток 4 Оцінка Технічних пропозицій 

A. Підхід до оцінки Технічних пропозицій 

Кожна Технічна пропозиція оцінюється за прохідним принципом (критерій «виконується» / 

критерій «не виконується»). Критерії оцінки Технічних пропозицій та методологія оцінки 

кожного критерію наведені в підрозділі В цього Додатка 4 нижче. 

Учасник конкурсу повинен отримати оцінку «виконується» за кожним технічним критерієм 

для того, щоб успішно пройти технічне оцінювання. Для уникнення суперечностей, 

отримання оцінки «не виконується» за будь-яким технічним критерієм є підставою для 

визначення Технічної пропозиції Учасника конкурсу такою, що не пройшла оцінювання 

згідно з цим Додатком 4, і надалі – підставою для відхилення Пропозиції, як зазначено у 

статтях 7.3-7.4. 

B. Критерії оцінки Технічних пропозицій 

Критеріями оцінки Технічних пропозицій є: 

1. Завершений Бізнес-план.  

2. Надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів: 

2.1 надійність концесіонера; 

2.2 серйозність намірів концесіонера і намірів його партнерів. 

3. Підтвердження розміру витрат з експлуатації об'єкта концесії, який забезпечує 

оптимальну прибутковість від експлуатації об'єкта концесії, його самоокупність. 

Критерій № 1 – Завершений Бізнес-план 

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі перевірки завершеності Бізнес-плану, поданого 

Учасником конкурсу, за принципом «виконується» / «не виконується». Для цього за цим 

самим принципом «виконується» / «не виконується» здійснюється перевірка завершеності 

кожного із чотирьох розділів Бізнес-плану, наведених у Формі D (Бізнес-план) Додатка 3 

(Зміст Пропозиції), за результатами відповідей на запитання («так» / «ні») стосовно 

висвітлення питань і надання інформації, які повинні бути відображені у кожному розділі 

Бізнес-плану, як зазначено у Таблиці «Методологія оцінки Бізнес-плану» нижче.  

Якщо кожен із розділів Бізнес-плану отримав оцінку «виконується» щодо його завершеності 

відповідно до зазначеної нижче Таблиці «Методологія оцінки Бізнес-плану», то такий 

Бізнес-план отримує оцінку «виконується» за результатами перевірки його завершеності, а 

відповідний Учасник конкурсу отримує оцінку «виконується» за цим критерієм № 1.  

Якщо хоча б один із розділів Бізнес-плану отримав оцінку «не виконується» щодо його 

завершеності відповідно до зазначеної нижче Таблиці «Методологія оцінки Бізнес-плану», 

то такий Бізнес-план отримує оцінку «не виконується» за результатами перевірки його 

завершеності, а відповідний Учасник конкурсу отримує оцінку «не виконується» за цим 

критерієм № 1. 
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Таблиця «Методологія оцінки Бізнес-плану» 

 Оцінка завершеності 

Розділ 1. Загальний аналіз ринків послуг, на яких 

буде діяти концесіонер, оцінка можливостей для 

нарощування обсягів вантажів, оцінка зовнішніх 

ризиків, що можуть негативно впливати на діяльність 

концесіонера. 

Прогноз обсягів вантажу та пов’язаних із ним заходів 

щодо оновлення матеріально-технічної бази порту, 

оновлення виробничих потужностей, впровадження 

сучасного обладнання 

Відповідь на всі наведені нижче питання 

щодо завершеності цього Розділу 1 «так» 

– оцінка «виконується» 

Відповідь на хоча б одне із наведених 

нижче питань щодо завершеності цього 

Розділу 1 «ні» – оцінка «не виконується» 

1.1. Оцінка потенціалу ринку та можливостей для 

збільшення обсягів перевалки порту, у тому числі 

оцінка зовнішніх ринкових ризиків 

Чи наведена оцінка потенціалу ринку та 

можливостей для збільшення обсягів 

перевалки порту? 

[так/ні] 

Чи наведена оцінка зовнішніх ринкових 

ризиків? 

[так/ні] 

1.2. Прогнозовані річні обсяги перевалки за видами 

вантажів до 2030 року включно 

Чи вказані прогнозовані річні обсяги 

перевалки за видами вантажів до 2030 

року включно? 

[так/ні] 

Чи є вказані прогнозовані обсяги 

перевалки вантажів у 2030 році не 

меншими ніж 2,83 мільйона тонн? 

[так/ні] 

1.3. Очікувані розміри тарифів за перевалку у коротко- 

і середньостроковій перспективі 

Чи вказані очікувані розміри тарифів за 

перевалку на перші 10 років строку 

концесії? 

[так/ні] 

1.4. План дій щодо залучення цільових споживачів 

послуг у порту, видів вантажів та обсягів 

вантажообігу, досягнення цільових значень ключових 

показників фінансової та операційної діяльності 

Чи отримана відповідь «так» на всі 

питання щодо пункту 1.4.1 і його 

підпунктів (a), (b) і (c) та пункту 1.4.2 і 

його підпунктів (a), (b), (c) і (d) (щодо 

кожного інвестиційного проекту) нижче? 

[так/ні] 

1.4.1. Опис ініціатив з удосконалення операційної 

діяльності, які не потребують капітальних інвестицій: 

Чи запропонована хоча б одна ініціатива з 

удосконалення операційної діяльності? 

[так/ні] 

Чи отримана відповідь «так» на всі 

питання щодо підпунктів (a), (b) і (c) 

цього підпункту 1.4.1 щодо кожної 

ініціативи з удосконалення операційної 

діяльності? 

[так/ні] 
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(a) Пояснення операційних змін і того, як вони 

допоможуть покращити фінансові результати 

діяльності порту (залучення додаткових обсягів 

вантажообігу від цільових споживачів послуг у порту, 

зменшення витрат тощо) 

Чи надані пояснення щодо операційних 

змін і того, як вони допоможуть 

покращити фінансові результати 

діяльності порту? 

[так/ні] 

(b) Очікуваний вплив на обсяги вантажообігу та/або 

ключові показники фінансової та операційної 

діяльності 

Чи описаний/наданий очікуваний вплив 

на обсяги вантажообігу та/або ключові 

показники фінансової та операційної 

діяльності? 

[так/ні] 

(c) Очікувані строки реалізації запропонованих 

ініціатив 

Чи надані очікувані строки реалізації 

запропонованих ініціатив? 

[так/ні] 

1.4.2. Опис капітальних інвестицій, які будуть 

здійснені протягом перших 10 років строку концесії (у 

тому числі будівництво універсального 

перевантажувального комплексу) 

Чи запропонований хоча б один проект 

капітальних інвестицій? 

[так/ні] 

Чи отримана відповідь «так» на всі 

питання щодо підпунктів (a), (b), (c) і (d) 

цього підпункту 1.4.2 (щодо кожного 

інвестиційного проекту)? 

[так/ні] 

(a) Опис інвестиційного проекту, у тому числі 

пояснення суті проекту, розмір та строки здійснення 

інвестицій 

Чи наданий опис інвестиційного проекту 

з усіма поясненнями? 

[так/ні] 

Чи загальна сума очікуваних інвестицій за 

інвестиційним проектом становить не 

менше ніж 1,56 мільярда гривень з 

урахуванням податку на додану вартість? 

[так/ні] 

(b) Пояснення технічних рішень, у тому числі місце 

розташування ключових активів, зображення їх 

ескізних проектів та діаграми/плани, які відображають 

їх функціональність 

Чи надані відповідні пояснення технічних 

рішень? 

[так/ні] 

Чи становить проектна потужність нового 

універсального перевантажувального 

комплексу не менше ніж 2 мільйони тонн 

зернових на рік? 

[так/ні] 

Чи становлять загальні прогнозовані 

обсяги перевалки вантажів у 2030 році не 

менше ніж 2,83 мільйона тонн? 

[так/ні] 

(c) Опис необхідних інвестицій в суміжну 

інфраструктуру, у тому числі транспортну 

інфраструктуру (залізничні та автомобільні шляхи) та 

Чи наданий опис необхідних інвестицій в 

суміжну інфраструктуру, що 

вимагається? 

[так/ні] 
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інженерні мережі (засоби електро-, водо-, 

теплопостачання, водовідведення тощо) 

(d) Очікуваний вплив запропонованих інвестицій на 

обсяги вантажообігу і ключові показники фінансової 

та операційної діяльності 

Чи наданий очікуваний вплив 

запропонованих інвестицій на обсяги 

вантажообігу і ключові показники 

фінансової та операційної діяльності? 

[так/ні] 

Розділ 2. Заходи, спрямовані на підвищення 

соціальних та екологічних показників діяльності 

концесіонера 

Відповідь на всі наведені нижче питання 

щодо завершеності цього Розділу 2 «так» 

– оцінка «виконується» 

Відповідь на хоча б одне із наведених 

нижче питань щодо завершеності цього 

Розділу 2 «ні» – оцінка «не виконується» 

2.1. Запропоновані заходи щодо забезпечення 

відповідності екологічним стандартам та нормам, у 

тому числі опис всіх очікуваних необхідних 

інвестицій протягом перших 10 років строку концесії 

(із зазначенням очікуваних річних інвестиційних 

витрат) 

Чи охоплюють запропоновані заходи 

базові дослідження/аналізи і 

моніторингову діяльність щодо 

історичного забруднення грунтів та води? 

[так/ні] 

Чи охоплюють запропоновані заходи 

ідентифікацію всіх азбестовмісних 

матеріалів і виробів, визначення процедур 

їх моніторингу та безпечного видалення, 

де це необхідно, та навчання персоналу, 

що працює з такими матеріалами і 

виробами? 

[так/ні] 

2.2. Запропоновані заходи щодо зменшення 

шкідливого впливу діяльності порту (поточної та 

очікуваної у разі реалізації планованої інвестиційної 

програми учасника конкурсу протягом перших 10 

років строку концесії) на місцеве населення 

Чи охоплюють запропоновані заходи опис 

підходу до зниження рівня шуму та 

забруднення атмосферного повітря в 

результаті здійснення господарської 

діяльності концесіонера у порту? 

[так/ні] 

Розділ 3. Прогнозний план концесіонера на весь строк 

дії концесійного договору 

Відповідь на всі наведені нижче питання 

щодо завершеності цього Розділу 3 «так» 

– оцінка «виконується» 

Відповідь на хоча б одне із наведених 

нижче питань щодо завершеності цього 

Розділу 3 «ні» – оцінка «не виконується» 

3.1. Ключові показники операційної діяльності на 

кожен рік строку дії концесійного договору 

Чи наведені ключові показники 

операційної діяльності на кожен рік 

строку дії концесійного договору? 

[так/ні] 

3.2. Опис очікуваної структури фінансування 

інвестиційної програми протягом перших 10 років 

строку концесії, у тому числі із зазначенням джерел 

фінансування (грошові кошти від операційної 

діяльності, капітал, позики від учасників (акціонерів), 

Чи наданий опис очікуваної структури 

фінансування інвестиційної програми? 

[так/ні] 

Чи є частка [власного капіталу не меншою 

ніж 30 відсотків від мінімального 
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боргове фінансування тощо) та очікуваного розподілу 

між джерелами фінансування 

початкового розміру інвестицій в об'єкт 

концесії (1,56 мільярда гривень з 

урахуванням податку на додану вартість)? 

[так/ні] 

3.3. Очікуваний розподіл зобов'язань щодо 

фінансування інвестицій між учасниками об'єднання 

(якщо учасник конкурсу бере участь у концесійному 

конкурсі покладаючись на об'єднання) 

Чи наведений очікуваний розподіл 

зобов'язань щодо фінансування 

інвестицій між учасниками об'єднання 

(якщо учасник конкурсу бере участь у 

концесійному конкурсі покладаючись на 

об'єднання)? 

[так/ні] 

Розділ 4. Структура корпоративного управління та 

менеджмент 

Відповідь на всі наведені нижче питання 

щодо завершеності цього Розділу 4 «так» 

– оцінка «виконується» 

Відповідь на хоча б одне із наведених 

нижче питань щодо завершеності цього 

Розділу 4 «ні» – оцінка «не виконується» 

4.1. Інформація про учасників (акціонерів) 

концесіонера, в тому числі про всіх осіб, пов'язаних із 

концесіонером відносинами контролю 

Чи наведена інформація про учасників 

(акціонерів) концесіонера, в тому числі 

про всіх осіб, пов'язаних із концесіонером 

відносинами контролю? 

[так/ні] 

4.2. Інформація про ролі (обов'язки) кожного учасника 

об'єднання і структуру власності кожного учасника 

об'єднання (якщо учасник конкурсу бере участь у 

концесійному конкурсі покладаючись на об'єднання) 

Чи наведена інформація про ролі 

(обов'язки) кожного учасника об'єднання і 

структуру власності кожного учасника 

об'єднання (якщо учасник конкурсу бере 

участь у концесійному конкурсі 

покладаючись на об'єднання)? 

[так/ні] 

Чи володіє учасник (акціонер) учасника 

конкурсу не менше ніж 40 відсотками 

прав голосу або часток (акцій) у 

статутному капіталі учасника конкурсу чи 

його пов’язаної компанії? (застосовно, 

якщо учасником конкурсу є спеціальна 

компанія, як визначено у конкурсній 

документації) 

[так/ні] 

4.3. Організаційна структура концесіонера Чи наведена організаційна структура 

концесіонера? 

[так/ні] 

4.4. Інформація про команду топ-менеджменту 

концесіонера (досвід, навички, компетенція тощо) 

Чи наведена інформація про команду топ-

менеджменту концесіонера (досвід, 

навички, компетенція тощо)? 

[так/ні] 

Чи матиме запропонована команда топ-

менеджменту концесіонера у своєму 

складі осіб, кожна з яких має щонайменше 
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3 роки досвіду управлінської діяльності у 

порту? 

[так/ні] 

4.5. Інформація про команду менеджменту 

концесіонера, відповідальну за операційну діяльність 

(досвід, навички, компетенція тощо) 

Чи наведена інформація про команду 

менеджменту концесіонера, 

відповідальну за операційну діяльність 

(досвід, навички, компетенція тощо)? 

[так/ні] 

Чи матиме запропонована команда 

менеджменту концесіонера, 

відповідальна за операційну діяльність, у 

своєму складі осіб, кожна з яких має 

щонайменше 3 роки досвіду 

управлінської діяльності у порту? 

[так/ні] 

Загальна перевірка завершеності Бізнес-плану за 

результатами перевірки завершеності Розділів 1-4 

Оцінка «виконується» щодо завершеності 

Розділів 1-4 – оцінка «виконується» щодо 

завершеності Бізнес-плану 

Оцінка «не виконується» щодо 

завершеності хоча б одного із Розділів 1-4 

– оцінка «не виконується» щодо 

завершеності Бізнес-плану 

 

Критерій № 2 – Надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його 

партнерів 

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється за принципом «виконується» / «не виконується» стосовно двох 

субкритеріїв: 

1) надійність концесіонера; 

2) серйозність намірів концесіонера і намірів його партнерів. 

Якщо Учасник конкурсу отримав оцінку «виконується» щодо його відповідності кожному із 

субкритеріїв цього критерію № 2, то такий Учасник конкурсу отримує оцінку «виконується» 

за цим критерієм № 2.  

Якщо Учасник конкурсу отримав оцінку «не виконується» щодо його відповідності хоча б 

одному із субкритеріїв цього критерію № 2, то такий Учасник конкурсу отримує оцінку «не 

виконується» за цим критерієм № 2.  

Субкритерій 2.1 – Надійність концесіонера 

Цей субкритерій оцінюється за принципом «виконується» / «не виконується»: 

 за результатами допущення кожного Претендента до участі в Концесійному конкурсі 

на основі перевірки відповідних документів для підтвердження відповідності Загальним 

вимогам до Претендентів та Критеріїв допущення до участі в Концесійному конкурсі 

згідно з Інструкцією для Заявників; та 
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 за результатами розгляду супровідного листа до Пропозиції за Формою A (Супровідний 

лист до Пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції), у якому, серед іншого, міститься 

підтвердження про прийняття Умов Концесійного конкурсу, визначених у Конкурсній 

документації, без будь-яких обмежень чи застережень у Пропозиції.  

Кожен Претендент, який: 

 був допущений до участі в Концесійному конкурсі згідно з Інструкцією для Заявників 

та 

 подав у складі своєї Пропозиції супровідний лист до Пропозиції за Формою A 

(Супровідний лист до Пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції), у якому, серед іншого, 

міститься підтвердження про прийняття Умов Концесійного конкурсу, визначених у 

Конкурсній документації, без будь-яких обмежень чи застережень у Пропозиції, 

вважається таким, що підтвердив надійність концесіонера, та отримує оцінку «виконується» 

за цим субкритерієм № 2.1. 

Субкритерій 2.2 – Серйозність намірів концесіонера і намірів його партнерів 

Цей субкритерій оцінюється за принципом «виконується» / «не виконується»: 

 за результатами перевірки завершеності Бізнес-плану за критерієм № 1 вище;  

 за результатами розгляду Забезпечення Пропозиції, поданого Учасником конкурсу 

згідно з вимогами Форми B (Вимоги до змісту Забезпечення Пропозиції) Додатка 3 

(Зміст Пропозиції), у якому міститься необхідне Забезпечення Пропозиції відповідно 

до вимог Інструкції для учасників; а також 

 за результатами розгляду договору (договорів) Об'єднання, поданого Учасником 

конкурсу у складі своєї Пропозиції згідно з вимогами розділу 1.4 Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції), якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об'єднання. 

Кожен Учасник конкурсу, який: 

 отримав оцінку «виконується» за результатами перевірки завершеності його Бізнес-

плану за критерієм № 1 вище,  

 подав у складі своєї Пропозиції Забезпечення Пропозиції відповідно до вимог Форми B 

(Вимоги до змісту Забезпечення Пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції), а також 

 подав у складі своєї Пропозиції договір (договори) Об'єднання згідно з вимогами 

розділу 1.4 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) (застосовно лише якщо Учасник конкурсу 

бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання), 

вважається таким, що підтвердив серйозність намірів концесіонера і намірів його партнерів, 

та отримує оцінку «виконується» за цим субкритерієм № 2.2.  

Підтвердні документи 

Субкритерій 2.1 – Надійність концесіонера 

 Документи, подані у складі Заявки для підтвердження відповідності Загальним вимогам 

до Претендентів та Критеріям допущення до участі в Концесійному конкурсі, згідно з 
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Інструкцією для Заявників 

 Супровідний лист до Пропозиції за Формою A (Супровідний лист до Пропозиції) 

Додатка 3 (Зміст Пропозиції) 

Субкритерій 2.2 – Серйозність намірів концесіонера і намірів його партнерів 

 Бізнес-план за Формою D (Бізнес-план) Додатка 3 (Зміст Пропозиції) 

 Забезпечення Пропозиції відповідно до вимог Форми B (Вимоги до змісту Забезпечення 

Пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції) 

 Договір (договори) Об'єднання згідно з вимогами розділу 1.4 Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції) – лише для Учасників конкурсу, які беруть участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об'єднання 

Критерій № 3 – Підтвердження розміру витрат з експлуатації об'єкта концесії, який 

забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації об'єкта концесії, його 

самоокупність 

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі перевірки наявності Конвертів Фінансової пропозиції, 

поданих Учасником конкурсу, за принципом «виконується» / «не виконується». 

Кожен Учасник конкурсу, який подав належним чином оформлені Конверти Фінансової 

пропозиції, вважається таким, що підтвердив запропонований розмір витрат з експлуатації 

Об'єкта концесії, який забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації Об'єкта 

концесії, його самоокупність, та отримує оцінку «виконується» за цим критерієм № 3. 

Кожен Учасник конкурсу, який не подав Конверти Фінансової пропозиції, вважається таким, 

що не підтвердив запропонований розмір витрат з експлуатації Об'єкта концесії, який 

забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації Об'єкта концесії, його самоокупність, 

та отримує оцінку «не виконується» за цим критерієм № 3.  

Підтвердні документи 

 Конверти Фінансової пропозиції 
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Додаток 5 Оцінка Фінансових пропозицій 

A. Підхід до оцінки Фінансових пропозицій 

Кожна Фінансова пропозиція оцінюється за 8-ма (вісьмома) критеріями, наведеними в 

підрозділі В цього Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) нижче.  

За оцінкою кожного критерію надається відповідна кількість балів відповідно до методології 

оцінки, наведеної в підрозділі В нижче. За результатами такої оцінки складається рейтинг 

Учасників конкурсу на основі загальної кількості балів, яку отримала Фінансова пропозиція 

кожного Учасника конкурсу. Фінансові пропозиції, які не відповідають вимогам Інструкції 

для учасників та підлягають відхиленню за результатами їх розгляду за статтею 7.5, 

отримують оцінку 0 балів.  

Учасник конкурсу, чия Фінансова пропозиція отримала найбільшу загальну кількість балів 

за результатами її оцінки, визнається Переможцем Концесійного конкурсу. Учасник 

конкурсу, чия Фінансова пропозиція отримала друге місце за загальною кількістю балів за 

результатами її оцінки, визначається Учасником другої черги. 

Якщо загальна кількість балів Фінансових пропозицій двох Учасників конкурсу за 

результатами їх оцінки є однаковою, то Переможцем Концесійного конкурсу визнається той 

Учасник конкурсу, Фінансова пропозиція якого отримала більшу кількість балів за критерієм 

№ 1 – Запропонована ставка концесійного платежу. 

B. Критерії оцінки Фінансових пропозицій 

Критеріями оцінки Фінансових пропозицій є: 

1. Запропонована ставка концесійного платежу 

2. Запропонована сума фіксованого концесійного платежу 

3. Зобов'язання щодо додаткових інвестицій. Найкращі умови використання об'єкта 

концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб 

4. Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури 

5. Підтвердження наявності джерел фінансування. Найбільш вигідна та надійна схема 

фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта концесії). 

Найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування 

об'єкта концесії 

6. Найкоротші строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків 

7. Найкоротші строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії 

8. Найбільш вигідні соціальні та трудові умови: 

8.1 максимальне використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, в 

тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією державного підприємства, майно якого 

надано у концесію 

8.2 додаткові зобов'язання щодо недопущення звільнення працівників. 
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Критерій № 1 – Запропонована ставка концесійного платежу 

Кількість балів за критерій № 1 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 1 становить 30 балів.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу ставок 

концесійного платежу (у відсотках) для розрахунку частки чистого доходу від провадження 

концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що включається до 

концесійного платежу до сплати в державний бюджет, які вказуються у розділі 1 Форми 

Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 

(Зміст Пропозиції).  

Оцінюванню за цим критерієм № 1 підлягають лише ті запропоновані ставки концесійного 

платежу, які відповідають підпункту 3 пункту 9 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу). Фінансові пропозиції із запропонованими ставками 

концесійного платежу, які є нижчими ніж мінімальний розмір ставки концесійного платежу, 

який визначений у підпункті 3 пункту 9 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні 

умови конкурсу) і становить 0,73%, вважаються такими, що не відповідають Умовам 

концесійного конкурсу і підлягають відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найвищою запропонованою ставкою концесійного платежу, 

вказаною у розділі 1 Форми Фінансової пропозиції, отримує максимальну кількість балів 

за цей критерій № 1. 

2) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими ставками концесійного платежу, 

вказаними у розділі 1 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за такою формулою: 

Б = Сн/См x Бм, де 

Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з нижчою 

запропонованою ставкою концесійного платежу, 

Сн означає ставку концесійного платежу, запропоновану відповідним Учасником 

конкурсу у своїй Фінансовій пропозиції, 

См означає найвищу запропоновану ставку концесійного платежу, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 1. 

Критерій № 2 – Запропонована сума фіксованого концесійного платежу 

Кількість балів за критерій № 2 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 2 становить 35 балів.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу сум фіксованого 

концесійного платежу, які вказуються у розділі 2 Форми Фінансової пропозиції, 

підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 
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Оцінюванню за цим критерієм № 2 підлягають лише ті запропоновані суми фіксованого 

концесійного платежу, які відповідають підпункту 2 пункту 9 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані 

та конкурентні умови конкурсу). Фінансові пропозиції із запропонованими сумами 

фіксованого концесійного платежу, які є нижчими ніж мінімальний розмір суми фіксованого 

концесійного платежу, який визначений у підпункті 2 пункту 9 розділу 1 Додатка 7 

(Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 79 876 000 (сімдесят дев'ять 

мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень, вважаються такими, що не відповідають 

Умовам концесійного конкурсу і підлягають відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найвищою запропонованою сумою фіксованого концесійного 

платежу, вказаною у розділі 2 Форми Фінансової пропозиції, отримує максимальну 

кількість балів за цей критерій № 2. 

2) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими сумами фіксованого концесійного 

платежу, вказаними у розділі 2 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за такою 

формулою: 

Б = Фн/Фм x Бм, де 

Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з нижчою 

запропонованою сумою фіксованого концесійного платежу, 

Фн означає суму фіксованого концесійного платежу, запропоновану відповідним 

Учасником конкурсу у своїй Фінансовій пропозиції, 

Фм означає найвищу запропоновану суму фіксованого концесійного платежу, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 2. 

Критерій № 3 – Зобов'язання щодо додаткових інвестицій. Найкращі умови 

використання об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських 

потреб 

Кількість балів за критерій № 3 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 3 становить 26 балів.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу сум додаткових 

інвестицій за Проектом, які вказуються у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, 

підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Розраховується приведена вартість додаткових інвестицій по кожному року 

Рік 

(1) 

Фактор дисконтування 

(2)=1/(1+17.26%)^((1) – 2019) 

Запропонована сума додаткових 
інвестицій, тис. грн 

(3) 

Приведена вартість додаткових 
інвестицій, тис. грн 

(4)=(3)*(2) 

Перший 
рік строку 

концесії 

1.00   
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Другий рік 

строку 

концесії 

0.85   

Третій рік 

строку 

концесії 

0.73   

Четвертий 

рік строку 

концесії 

0.62   

… …   

2) Розраховується запропонована загальна величина інвестицій як сума мінімальних вимог, 

встановлених пунктом 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), 

та приведених вартостей додаткових інвестицій за кожен рік. 

3) Фінансова пропозиція з найвищою запропонованою загальною величиною інвестицій за 

Проектом, вказаною у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, отримує максимальну 

кількість балів за цей критерій № 3. 

4) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими загальними величинами інвестицій 

за Проектом, вказаними у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за такою 

формулою: 

Б = Ін/Ім x Бм, де 

Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з нижчою 

запропонованою загальною величиною інвестицій за Проектом, 

Ін означає загальну величину інвестицій за Проектом, запропоновану відповідним 

Учасником конкурсу у своїй Фінансовій пропозиції, 

Ім означає найвищу загальну величину інвестицій за Проектом, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 3. 

Оцінка Фінансових пропозицій за цим критерієм № 3 відповідно до вищевказаної 

методології оцінювання охоплює також оцінку Фінансових пропозицій в частині визначення 

найкращих умов використання Об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення 

громадських потреб. Учасник конкурсу, який надав завершений розділ 3 Форми Фінансової 

пропозиції у складі Фінансової пропозиції, вважається таким, що підтвердив свої 

запропоновані умови використання Об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення 

громадських потреб.  

Учасникам конкурсу слід взяти до уваги, що запропоновані ними додаткові інвестиції за 

Проектом, які вказуються у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, створюють для них 

зобов'язання щодо таких інвестицій за Концесійним договором, за невиконання або 

неналежне виконання яких настає передбачена Концесійним договором відповідальність. 

Критерій № 4 – Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури 

Кількість балів за критерій № 4 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 4 становить 6 балів.  

Методологія оцінювання 
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Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу сум коштів для 

розвитку інфраструктури міста Миколаєва, які вказуються у розділі 4 Форми Фінансової 

пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції). 

Оцінюванню за цим критерієм № 4 підлягають лише ті запропоновані суми коштів для 

розвитку місцевої інфраструктури, які відповідають пункту 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані 

та конкурентні умови конкурсу). Фінансові пропозиції із запропонованими сумами коштів 

для розвитку місцевої інфраструктури, які є нижчими ніж мінімальний розмір внеску у 

розвиток місцевої інфраструктури, який визначений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 

(Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 78 мільйонів гривень, вважаються 

такими, що не відповідають Умовам концесійного конкурсу і підлягають відхиленню згідно 

зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найвищою запропонованою сумою коштів для розвитку 

інфраструктури міста Миколаєва, вказаною у розділі 4 Форми Фінансової пропозиції, 

отримує максимальну кількість балів за цей критерій № 4. 

2) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими сумами коштів для розвитку 

інфраструктури міста Миколаєва, вказаними у розділі 4 Форми Фінансової пропозиції, 

оцінюються за такою формулою: 

Б = Ін/Ім x Бм, де 

Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з нижчою 

запропонованою сумою коштів для розвитку інфраструктури міста Миколаєва, 

Ін означає суму коштів для розвитку інфраструктури міста Миколаєва, запропоновану 

відповідним Учасником конкурсу у своїй Фінансовій пропозиції, 

Ім означає найвищу запропоновану суму коштів для розвитку інфраструктури міста 

Миколаєва, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 4. 

Учасникам конкурсу слід взяти до уваги, що запропоновані ними суми коштів для розвитку 

місцевої інфраструктури, які вказуються у розділі 4 Форми Фінансової пропозиції, 

створюють для них зобов'язання щодо внесення таких сум у розвиток місцевої 

інфраструктури за Концесійним договором, за невиконання або неналежне виконання яких 

настає передбачена Концесійним договором відповідальність. 

Критерій № 5 – Підтвердження наявності джерел фінансування. Найбільш вигідна та 

надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта 

концесії). Найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у 

фінансування об'єкта концесії 

Кількість балів за критерій № 5 

Кількість балів, яка надається за Фінансові пропозиції, що відповідають цьому критерію 

№ 5, становить 1 бал. 

Методологія оцінювання 
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Учасник конкурсу або всі Учасники Об'єднання разом (якщо Учасник конкурсу бере участь 

в Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання), повинні підтвердити спроможність 

профінансувати всю запропоновану суму інвестицій за Проектом, що має охоплювати (і) 

мінімальний початковий рівень інвестицій в Об'єкт концесії, зазначений в пункті 5 розділу 1 

Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), та (іі) суму додаткових інвестицій, 

запропоновану Учасником конкурсу у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої 

за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). Така 

спроможність може бути підтверджена в один або обидва з таких способів: 

(a) підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на банківських рахунках або 

цінні папери без будь-яких обтяжень, для покриття всієї запропонованої суми 

інвестицій за Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях 

відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним 

банком України); 

(b) лист (листи) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів) із 

підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам Об’єднання 

разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах 

США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні 

до долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листи) повинні 

відображати зобов'язання банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські 

гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору. 

Учасник конкурсу, який надав необхідні підтвердні документи, зазначені нижче, для 

покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом отримує 1 бал за цим критерієм 

№ 5. Учасник конкурсу, який не надав необхідні підтвердні документи, зазначені нижче, 

отримує 0 балів за цим критерієм № 5. 

Учасник конкурсу, який надав необхідні підтвердні документи, зазначені нижче, для 

покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом, вважається таким, що 

підтвердив (і) найбільш вигідну та надійну схему фінансування Проекту (на стадіях 

будівництва або реконструкції Об'єкта концесії) та (іі) найбільшу частку власних коштів, що 

вкладаються у фінансування Об'єкта концесії. Бали, які надаються Фінансовій пропозиції, 

що відповідає цьому критерію № 5 відповідно до вищевказаної методології оцінювання, 

охоплюють також оцінку (і) найбільш вигідної та надійної схеми фінансування Проекту (на 

стадіях будівництва або реконструкції Об'єкта концесії) та (іі) найбільшої частки власних 

коштів, що вкладаються у фінансування Об'єкта концесії.  

Підтвердні документи 

Учасник конкурсу повинен надати такі документи для підтвердження відповідності цьому 

критерію: 

 для підтвердження наявності ліквідних активів (грошей, цінних паперів):  

(i) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження 

наявності грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про 

підтвердження наявності відповідних ліквідних активів для покриття всієї 

запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах США (еквівалент 

запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України), та  

(ii) лист-засвідчення від генерального директора або казначея/контролера Учасника 

конкурсу (кожного Учасника Об'єднання, якщо Учасник конкурсу бере участь у 
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Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання) у довільній формі із 

підтвердженням зобов'язання щодо надання необхідної суми ліквідних активів; 

 для підтвердження готовності банку (банків) або кваліфікованого інвестора (інвесторів) 

надати необхідну суму позики для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за 

Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком 

України): 

(i) лист (листи), який повинен відповідати вимогам, наведеним у Формі F (Вимоги до 

змісту листа банку) Додатка 3 (Зміст Пропозиції); 

(ii) довідку (довідки) у довільній формі від банку (банків), який надає лист (листи) за 

підпунктом (і) вище, із зазначенням кредитного рейтингу банку (банків) за 

національною шкалою або за рейтингами Standard and Poor's, Fitch чи Moody's. 

Підтвердні документи, зазначені у пунктах (a)-(b) вище, які підготовлені іноземною мовою 

(іншою, ніж українська мова), повинні бути перекладені на українську мову (при цьому 

переклад має бути нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності 

підпису перекладача). 

Не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке зазначене у 

пункті (b) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 8 (Вимоги до 

Надійних банків). 

Критерій № 6 – Найкоротші строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків 

Кількість балів за критерій № 6 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 6 становить 0,33 бала.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу строків концесії, 

які вказуються у розділі 6 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма 

Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції).  

Оцінюванню за цим критерієм № 6 підлягають лише ті запропоновані строки концесії, які 

відповідають пункту 6 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу). 

Фінансові пропозиції із запропонованими строками концесії, які є більшими ніж строк 

концесії, який визначений у пункті 6 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 

конкурсу) і становить 35 років, вважаються такими, що не відповідають Умовам 

концесійного конкурсу і підлягають відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найменшим строком концесії, вказаним у розділі 6 Форми 

Фінансової пропозиції, отримує максимальну кількість балів за цей критерій № 6. 

2) Фінансові пропозиції з більшими запропонованими строками концесії, вказаними у 

розділі 6 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за такою формулою: 

Б = Сн/Сб x Бм, де 
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Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з більшим 

запропонованим строком концесії, 

Сн означає найменший запропонований строк концесії, в місяцях, 

Сб означає строк концесії, запропонований у розділі 6 Форми Фінансової пропозиції 

відповідного Учасника конкурсу, в місяцях, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 6. 

Критерій № 7 – Найкоротші строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії 

Кількість балів за критерій № 7 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 7 становить 0,33 бала.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу строків 

будівництва або реконструкції Об'єкта концесії, які вказуються у розділі 7 Форми 

Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 

(Зміст Пропозиції).  

Оцінюванню за цим критерієм підлягають лише ті запропоновані строки будівництва або 

реконструкції Об'єкта концесії, які відповідають пункту 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу). Фінансові пропозиції із запропонованими строками 

будівництва або реконструкції Об'єкта концесії, які є більшими ніж строк, який 

встановлений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), а 

саме: перші 3,5 роки з дати закінчення перехідного періоду, визначеного у Концесійному 

договорі, вважаються такими, що не відповідають Умовам концесійного конкурсу і 

підлягають відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найменшим строком будівництва або реконструкції Об'єкта 

концесії, вказаним у розділі 7 Форми Фінансової пропозиції, отримує максимальну 

кількість балів за цей критерій № 7. 

2) Фінансові пропозиції з більшими запропонованими строками будівництва або 

реконструкції Об'єкта концесії, вказаними у розділі 7 Форми Фінансової пропозиції, 

оцінюються за такою формулою: 

Б = Сн/Сб x Бм, де 

Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з більшим 

запропонованим строком будівництва або реконструкції Об'єкта концесії, 

Сн означає найменший запропонований строк будівництва або реконструкції Об'єкта 

концесії, в місяцях, 

Сб означає строк будівництва або реконструкції Об'єкта концесії, запропонований у 

розділі 7 Форми Фінансової пропозиції відповідного Учасника конкурсу, в місяцях, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей критерій № 7. 
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Критерій № 8 – Найбільш вигідні соціальні та трудові умови  

Кількість балів за критерій № 8 

Максимальна кількість балів за цей критерій № 8 становить 1,34 бала.  

Кількість балів за цей критерій № 8 розраховується як сума балів за субкритеріями 8.1-8.2 

відповідно до наведеної нижче методології.  

Методологія оцінювання 

Цей критерій оцінюється на основі запропонованих Учасниками конкурсу соціальних і 

трудових умов, які вказуються у розділі 8 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за 

Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). Оцінювання за цим 

критерієм здійснюється стосовно таких субкритеріїв: 

1) максимальне використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, в 

тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією державного підприємства, майно якого 

надано у концесію; 

2) додаткові зобов'язання щодо недопущення звільнення працівників. 

Субкритерій 8.1 – Максимальне використання у концесійній діяльності працівників – 

громадян України, в тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією державного 

підприємства, майно якого надано у концесію 

Кількість балів за субкритерій № 8.1 

Максимальна кількість балів за цей субкритерій № 8.1 становить 0,34 бала.  

Методологія оцінювання 

Цей субкритерій оцінюється на основі зобов'язань Учасника конкурсу щодо показників (у 

відсотках) використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, які 

вказуються у пункті (а) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції.  

Оцінюванню за цим субкритерієм № 8.1 підлягають лише ті запропоновані показники (у 

відсотках) використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, які 

перевищують показник у розмірі 90 відсотків. Фінансові пропозиції із запропонованими 

показниками (у відсотках) використання у концесійній діяльності працівників – громадян 

України, які є нижчими ніж показник у розмірі 90 відсотків, вважаються такими, що не 

відповідають Умовам концесійного конкурсу і підлягають відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найвищим запропонованим показником (у відсотках) 

використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, вказаним у 

пункті (а) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції, отримує максимальну кількість балів 

за цей субкритерій № 8.1. 

2) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими показниками (у відсотках) 

використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, вказаними у 

пункті (а) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за такою формулою: 

Б = Пн/Пм x Бм, де 
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Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з нижчим 

запропонованим показником (у відсотках) використання у концесійній діяльності 

працівників – громадян України, 

Пн означає показник (у відсотках) використання у концесійній діяльності працівників – 

громадян України, запропонований відповідним Учасником конкурсу у своїй Фінансовій 

пропозиції, 

Пм означає найвищий запропонований показник (у відсотках) використання у 

концесійній діяльності працівників – громадян України, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей субкритерій № 8.1. 

Субкритерій 8.2 – Додаткові зобов'язання щодо недопущення звільнення працівників 

Кількість балів за субкритерій № 8.2 

Максимальна кількість балів за цей субкритерій № 8.2 становить 1 бал.  

Методологія оцінювання 

Цей субкритерій оцінюється на основі зобов'язання Учасника конкурсу щодо визначення 

довшого строку, протягом якого не допускається звільнення працівників з ініціативи 

концесіонера чи уповноваженого ним органу відповідно до підпункту 3 пункту 11 розділу 1 

Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і який вказується у пункті (b) розділу 

8 Форми Фінансової пропозиції. 

Оцінюванню за цим субкритерієм № 8.2 підлягають лише ті запропоновані строки, протягом 

яких не допускається звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого 

ним органу, які відповідають підпункту 3 пункту 11 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу). Фінансові пропозиції із запропонованими строками, протягом 

яких не допускається звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого 

ним органу, які є меншими ніж мінімальний строк, протягом якого не допускається 

звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу відповідно 

до підпункту 3 пункту 11 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і 

який становить 5 років з моменту прийняття концесіонером таких працівників на роботу, 

вважаються такими, що не відповідають Умовам концесійного конкурсу і підлягають 

відхиленню згідно зі статтею 7.5. 

Оцінювання за цим критерієм здійснюється таким чином: 

1) Фінансова пропозиція з найбільшим запропонованим строком, протягом якого не 

допускається звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним 

органу, вказаним у пункті (b) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції, отримує 

максимальну кількість балів за цей субкритерій № 8.2. 

2) Фінансові пропозиції з нижчими запропонованими строками, протягом яких не 

допускається звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним 

органу, вказаними у пункті (b) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції, оцінюються за 

такою формулою: 

Б = Сн/См x Бм, де 
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Б означає кількість балів, яка надається Фінансовій пропозиції з меншим 

запропонованим строком, протягом якого не допускається звільнення працівників з 

ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу, 

Сн означає строк, протягом якого не допускається звільнення працівників з ініціативи 

концесіонера чи уповноваженого ним органу, запропонований відповідним Учасником 

конкурсу у своїй Фінансовій пропозиції, 

См означає найвищий запропонований строк, протягом якого не допускається звільнення 

працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу, 

Бм означає максимальну кількість балів за цей субкритерій № 8.2.  
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Додаток 6 Проект концесійного договору 

КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР 

стосовно 

передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

 

між 

МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

та 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» 

та 

[ІМ’Я (НАЙМЕНУВАННЯ) ПЕРЕМОЖЦЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ] 

 

та 

 

[НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПАНІЇ, СТВОРЕНОЇ ПЕРЕМОЖЦЕМ 

КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ] 

 

Від […] 
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[Місце укладення договору] [Дата укладення договору] 

 

ЦЕЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ [•] 

МІЖ: 

(1) Міністерством інфраструктури України, в особі [посада, прізвище, ім’я та по батькові 

уповноваженої особи], що діє згідно з [назва, номер і дата офіційного документа: положення про 

Міністерство інфраструктури, рішення тощо] («Концесієдавець»), 

ТА 

(2) державним підприємством «Адміністрація морських портів України», юридичною особою за 

законодавством України, в особі [посада і прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи], 

який(а) діє на підставі [документ, наприклад, статут або довіреність від [дата]], з ідентифікаційним 

кодом юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38727770 

та місцезнаходженням за адресою: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, 14, що бере 

участь у цьому Договорі на стороні Концесієдавця за рішенням Концесієдавця [назва, номер і дата 

рішення Концесієдавця] («ДП «АМПУ»),  

ТА 

(3) [Ім’я (найменування) переможця концесійного конкурсу] [вказати далі необхідну інформацію про 

суб’єкта підприємницької діяльності – переможця концесійного конкурсу, залежно від випадку], 

[юридичної особи за законодавством [країна], в особі [посада і прізвище, ім’я та по батькові 

уповноваженої особи], який(а) діє на підставі [документ, наприклад, статут або довіреність від []], 

[з реєстраційним номером [] [вказати реєстраційний номер юридичної особи у відповідному 

реєстрі]] та місцезнаходженням за адресою: []], [АБО [прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи], фізичної особи-підприємця за законодавством [країна]], паспорт/інший документ, який 

посвідчує особу [] [вказати повні дані документа, який посвідчує особу], який(а) здійснює 

підприємницьку діяльність на підставі [] [вказати повні дані документа, який дає право 

здійснювати підприємницьку діяльність], зареєстрований(а) у [] [вказати дані реєстрації фізичної 

особи-підприємця у відповідному реєстрі, за наявності] і проживає за адресою: []], який в 

установленому порядку (як зазначено у цій преамбулі далі) визначений переможцем концесійного 

конкурсу («Переможець»), 

ТА 

(4) [Найменування Концесіонера – проектної компанії, створеної переможцем концесійного конкурсу], 

юридичної особи за законодавством України, в особі [посада і прізвище, ім’я та по батькові 

уповноваженої особи], який(а) діє на підставі [документ, наприклад, статут або довіреність від []], 

з ідентифікаційним кодом юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України [] та місцезнаходженням за адресою: [], що створена Переможцем для 

здійснення концесійної діяльності як концесіонер за цим Договором відповідно до умов 

концесійного конкурсу і конкурсної документації («Концесіонер»). 
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Концесієдавець, ДП «АМПУ», Переможець і Концесіонер далі кожен окремо іменуються «Сторона» та 

разом – «Сторони». 

ОСКІЛЬКИ: 

a) Концесієдавець є органом виконавчої влади, який уповноважений відповідно до Застосовного 

законодавства (як визначено нижче) на здійснення функцій Концесієдавця щодо майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» («Первісний оператор») і майна ДП «АМПУ», у 

тому числі на проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна Первісного 

оператора і майна ДП «АМПУ» («Концесійний конкурс») та укладення цього Договору. 

b) Концесієдавець провів аналіз ефективності передання в концесію майна Первісного оператора і 

майна ДП «АМПУ», за результатами якого у встановленому порядку був складений висновок 

стосовно аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту 

концесії в спеціалізованому морському порту Ольвія, погоджений Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі (лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 21.12.2018 №3904-

05/56582-03). 

c) На підставі висновку за результатами аналізу ефективності Концесієдавець прийняв рішення про 

здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії щодо майна Первісного оператора і 

майна ДП «АМПУ» (наказ Міністерства інфраструктури від 21.01.2019 №19 «Про деякі питання 

здійснення державно-приватного партнерства та підготовки до проведення концесійного конкурсу 

у спеціалізованому морському порту Ольвія»). 

d) Концесієдавець своїм наказом від 27.02.2019 №130 «Про деякі питання роботи конкурсної комісії з 

проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» створив конкурсну комісію для проведення Концесійного конкурсу («Конкурсна 

комісія»). 

e) Конкурсна комісія розробила, а Концесієдавець своїм наказом від [дата] [номер] затвердив 

конкурсну документацію для проведення Концесійного конкурсу («Конкурсна документація»), у 

тому числі інструкцію для претендентів від [дата] («Інструкція для Претендентів») і цей Договір.  

f) Концесієдавець опублікував оголошення про проведення Концесійного конкурсу у газетах 

«Урядовий кур’єр» (публікація від [дата] [номер]) і «Голос України» [публікація від [дата] [номер]].  

g) Після публікації оголошення про проведення Концесійного конкурсу Переможець та інші 

претенденти подали свої заявки на участь у Концесійному конкурсі, а Концесієдавець за 

результатами розгляду поданих заявок прийняв рішення про допущення Переможця та інших 

претендентів до участі у Концесійному конкурсі відповідно до Інструкції для Претендентів; 

h) Переможець та інші претенденти, допущені до участі у Концесійному конкурсі, подали свої 

конкурсні пропозиції Конкурсній комісії, а Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих 

пропозицій визначила Переможця як претендента з найкращою пропозицією (переможця 

Концесійного конкурсу) відповідно до Інструкції для Претендентів. 

i) Концесієдавець у встановленому порядку прийняв рішення про затвердження результатів 

Концесійного конкурсу (наказ Міністерства інфраструктури від [дата] [номер]), опубліковане у 

[газетах «Урядовий кур’єр» (публікація від [дата] [номер]) і «Голос України» [публікація від [дата] 



212 

Продовження додатка 2 

 

[номер]], за яким [ім’я (найменування Переможця] був визначений переможцем Концесійного 

конкурсу. 

j) Переможець відповідно до Інструкції для Претендентів отримав повідомлення про визначення його 

переможцем Концесійного конкурсу із запрошенням на переговори та підписання цього Договору. 

k) Переможець належним чином дотримувався і виконував вимоги Конкурсної документації до 

претендентів і переможця Концесійного конкурсу, у тому числі отримав необхідні дозволи 

Антимонопольного комітету України і створив проектну компанію, яка є Стороною цього Договору 

і здійснюватиме концесійну діяльність за цим Договором як Концесіонер. 

l) Сторони у встановленому порядку узгодили цю версію Договору для укладення відповідно до 

Конкурсної документації. 

СТОРОНИ УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ТАКЕ: 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ  

1.1 У цьому Договорі, якщо інше не випливає з його змісту, терміни і вирази з великої літери та 

абревіатури вживаються у значенні, встановленому в Додатку 15 (Визначення та тлумачення). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КОНЦЕСІЇ 

2.1 За цим Договором Концесієдавець надає Концесіонеру строком на 35 (тридцять п’ять) років 

виключне право на створення (будівництво), управління (експлуатацію) Об’єкта концесії та 

здійснення його реконструкції, технічного переоснащення (модернізації) та іншого поліпшення, 

передбаченого умовами цього Договору і Додатка 4 (Технічні вимоги), з метою задоволення 

громадських потреб у сфері будівництва та експлуатації Порту «Ольвія» та його інфраструктури 

протягом Строку концесії шляхом здійснення та фінансування передбачених цим Договором 

інвестицій та ефективного провадження Концесійної діяльності, за умови сплати Концесійного 

платежу та виконання інших умов цього Договору. 

3. ОБ’ЄКТ КОНЦЕСІЇ 

3.1 Об’єктом концесії за цим Договором є: 

3.1.1 майно Первісного оператора та майно ДП «АМПУ», що разом становить цілісний майновий 

комплекс, у тому числі причал № 2, причал № 3, причал № 4, причал № 5, причал № 6 та 

допоміжний причал, що забезпечує комплексне надання послуг у Порту «Ольвія», перелік з 

найменуванням, місцезнаходженням та балансовою вартістю якого наведені в Додатку 2 

(Початкова передача активів); 

3.1.2 спеціально збудовані Концесіонером об’єкти, відповідно до положень пункту 17.1 цього 

Договору. Такі об’єкти будуть використовуватися для забезпечення комплексного надання 

послуг у Порту «Ольвія». 

3.2 Майно у складі Об’єкта концесії, зазначене у пункті 3.1.1, є державною власністю та на Дату 

укладення належить на праві господарського відання Первісному оператору і ДП «АМПУ», а 

також обліковується на їх балансах. 

3.3 Спеціально збудовані Концесіонером об’єкти, визначені у пункті 3.1.2, відповідно до пункту 

4.1.2 є об’єктом права державної власності. 

3.4 Інші необоротні матеріальні активи та оборотні матеріальні активи Первісного оператора, що не 

входять до складу Об’єкта концесії, підлягають викупу Концесіонером на умовах, визначених 

пунктом 8.8.4. 

3.5 Рухоме майно, яке Концесіонер придбав на виконання умов цього Договору, є приватною 

власністю Концесіонера та переходить у власність держави безоплатно після припинення 

Договору відповідно до вимог цього Договору. 

3.6 Передача Концесіонеру Об’єкта концесії та введення в експлуатацію Нової нерухомості порту є 

підставою для здійснення реєстрації за Концесіонером речових прав володіння та, якщо це 

передбачено Застосовним законодавством та цим Договором, інших речових прав на Об’єкт 

концесії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог 

Застосовного законодавства. 
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3.7 Правовий режим майна у складі Об'єкта концесії та майна, створеного на виконання вимог цього 

Договору, визначається відповідно до розділу 4 та з урахуванням вимог Застосовного 

законодавства. 

4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА 

4.1 Нерухоме майно 

4.1.1 Портова нерухомість, вказана у пункті 3.1.1, є державною власністю та передається 

Концесіонеру на праві володіння. Концесіонер має інші правомочності, визначені 

Застосовним законодавством та цим Договором. 

4.1.2 Будь-яка Нова нерухомість порту є об'єктом права державної власності та включається до 

складу Об’єкта концесії з моменту прийняття в експлуатацію та державної реєстрації 

відповідно до вимог цього Договору та Застосовного законодавства. 

4.1.3 Право власності на поліпшені, реконструйовані, технічно переоснащені (модернізовані) 

Портову нерухомість та рухоме майно у складі Об’єкта концесії залишається за державою.  

4.1.4 Концесіонер може придбавати або будувати об’єкти нерухомого майна за межами Території 

концесії виключно за попередньої згоди Концесієдавця. У такому випадку у разі будівництва 

або придбання до цих об’єктів нерухомого майна застосовується правовий режим, 

встановлений пунктом 4.2. 

4.2 Рухоме майно 

4.2.1 Рухоме майно, придбане Концесіонером на виконання умов цього Договору (у тому числі на 

виконання Інвестиційних зобов’язань), належить йому на праві власності та переходить у 

власність держави після закінчення Строку концесії відповідно до умов, передбачених цим 

Договором. 

4.2.2 Рухоме майно у складі Об’єкта концесії за пунктом 3.1.1 є державною власністю. 

Концесіонер має право використовувати таке майно у Концесійній діяльності, поліпшувати 

його, а також списувати таке майно відповідно до умов, передбачених цим Договором. 

4.2.3 Концесіонер зобов’язаний придбати рухоме майно, що забезпечує Мінімальну обов’язкову 

пропускну спроможність Порту «Ольвія» відповідно до вимог цього Договору та умов, 

встановлених Додатком 4 (Технічні вимоги), та передати це рухоме майно у власність 

держави після Припинення Договору відповідно до вимог цього Договору. 

4.3 Інші необоротні матеріальні активи та оборотні матеріальні активи 

4.3.1 Концесіонер зобов’язаний викупити Інші необоротні матеріальні активи та оборотні 

матеріальні активи Первісного оператора, що не входять до складу Об’єкта концесії, на 

умовах, визначених пунктом 8.8.4.  

4.3.2 У разі закінчення Строку концесії або дострокового Припинення Концесієдавець або інші 

особи, призначені Концесієдавцем, мають право викупити активи, які відповідно до 



215 

Продовження додатка 2 

 

Застосовного законодавства визначаються як інші необоротні матеріальні активи та запаси 

Концесіонера у порядку, визначеному цим Договором.  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1 Зобов'язання Концесіонера 

З урахуванням вимог, передбачених цим Договором і Застосовним законодавством, Концесіонер 

зобов'язаний: 

5.1.1 загальні зобов'язання: 

5.1.1.1 виконувати умови цього Договору;  

5.1.1.2 сплачувати Концесійний платіж та орендну плату за Земельну ділянку для концесії 

відповідно до умов розділу 31; 

5.1.1.3 укладати відповідно до Застосовного законодавства трудові договори (контракти) з 

працівниками - громадянами України, іноземцями та особами без громадянства; 

5.1.1.4 виконувати всі роботи та здійснювати всі інвестиції, необхідні для поліпшення Об’єкта 

концесії відповідно до умов цього Договору; 

5.1.1.5 відповідно до порядку та умов, визначених цим Договором, погоджувати з 

Концесієдавцем залучення третіх осіб до провадження Концесійної діяльності, у тому 

числі передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що 

випливають з цього Договору, чи прав щодо Об’єкта концесії;  

5.1.1.6 використовувати на Об'єкті концесії матеріали та сировину вітчизняного виробництва 

відповідно до умов цього Договору; 

5.1.1.7 утримувати Об'єкт концесії в належному технічному стані; 

5.1.1.8 нести відповідальність за виконання умов цього Договору та Застосовного 

законодавства третіми особами, які залучені до виконання робіт, надання послуг, 

реалізації продукції на Об'єкті концесії; 

5.1.1.9 використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, 

отриманих у концесію, та звітувати про використання амортизаційних відрахувань у 

порядку і на умовах, визначених у цьому Договорі; 

5.1.1.10 у порядку і на умовах, визначених цим Договором, надавати Концесієдавцю і ДП 

«АМПУ» звітність про виконання своїх зобов'язань за Договором; 

5.1.1.11 після закінчення Строку концесії передати Об'єкт концесії в належному технічному 

стані Концесієдавцю відповідно до умов цього Договору, а земельну ділянку – 

відповідно до умов договору оренди Земельної ділянки для концесії;  
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5.1.1.12 після закінчення строку, на який був укладений цей Договір, передати рухоме майно, 

яке було набуте Концесіонером під час Строку концесії, Концесієдавцю відповідно до 

умов цього Договору. 

5.1.2 в економічній діяльності:  

5.1.2.1 дотримуватись умов Дозвільних документів, отриманих для провадження Концесійної 

діяльності та виконання інших умов цього Договору; 

5.1.2.2 своєчасно та у повному розмірі сплачувати податки і збори, єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митні та інші обов’язкові 

платежі, а також не допускати виникнення податкового боргу; 

5.1.2.3 виконувати зобов’язання Первісного оператора і ДП «АМПУ», які передані 

Концесіонеру в порядку правонаступництва за цим Договором; 

5.1.2.4 забезпечити Мінімальний обсяг перевалки вантажів на Об’єкті концесії (як зазначено в 

пунктах 24.1.4-24.1.5 Договору); 

5.1.2.5 дотримуватися вимог Застосовного законодавства у сфері захисту економічної 

конкуренції; 

5.1.3 в інноваційно-інвестиційній діяльності:  

5.1.3.1 своєчасно та в повному обсязі виконувати Інвестиційні зобов’язання в порядку і на 

умовах, визначених цим Договором; 

5.1.3.2 внести кошти у розвиток інфраструктури міста Миколаєва в порядку і на умовах, 

визначених цим Договором; 

5.1.3.3 розвинути (забудувати) Північну косу в порядку і на умовах, визначених цим 

Договором; 

5.1.3.4 сприяти і заохочувати покращення в організації та провадженні Концесійної діяльності, 

у тому числі вдосконалення виробничих процесів та впровадження провідних 

комерційних практик; 

5.1.3.5 сприяти і заохочувати технологічний розвиток і технічну підтримку Концесійної 

діяльності, у тому числі впровадження інноваційних розробок і технологій; 

5.1.4 у соціальній та управлінській діяльності: 

5.1.4.1 забезпечити максимальне використання у Концесійній діяльності працівників – 

громадян України, у тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією Первісного оператора; 

5.1.4.2 прийняти на роботу працівників Первісного оператора, частину працівників ДП 

«АМПУ» і не допускати зниження розміру заробітної плати таких працівників, а також 

звільнення таких працівників з ініціативи Концесіонера в порядку і на умовах, 

визначених цим Договором; 
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5.1.4.3 сприяти і заохочувати надання додаткових соціально-трудових гарантій своїм 

працівникам; 

5.1.4.4 сприяти і заохочувати навчання і професійний розвиток працівників; 

5.1.4.5 сприяти і заохочувати покращення управлінської діяльності, у тому числі впровадження 

передових стандартів корпоративного управління та менеджменту; 

5.1.5 у природоохоронній діяльності:  

5.1.5.1 провести Екологічну та соціальну оцінку Проекту, впровадити і підтримувати 

функціонування Системи екологічного і соціального менеджменту, розробляти та 

реалізовувати Плани екологічних та соціальних заходів в порядку і на умовах, 

визначених цим Договором; 

5.1.5.2 проводити оцінку впливу на довкілля щодо видів Планованої діяльності та об’єктів, які 

підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Застосовного законодавства 

у зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором; 

5.1.5.3 сприяти і заохочувати впровадження додаткових програм і заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища у Концесійній діяльності; 

5.1.5.4 забезпечувати виконання третіми особами, залученими до провадження Концесійної 

діяльності, вимог Застосовного законодавства у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, а також екологічних та соціальних вимог, визначених цим 

Договором. 

5.1.6 у сфері корпоративних відносин та використання об’єктів права державної власності:  

5.1.6.1 дотримуватися вимог щодо структури власності Концесіонера та умов її зміни, 

передбачених цим Договором; 

5.1.6.2 дотримуватись вимог щодо правового режиму майна у складі Об’єкта концесії; 

5.1.6.3 здійснювати ефективне управління (експлуатацію), утримання і зберігання майна у 

складі Об’єкта концесії; 

5.1.6.4 дотримуватися режиму у пункті пропуску через державний кордон України, режиму 

перебування і переміщення у Порту «Ольвія»; 

5.1.6.5 дотримуватися правил охорони об’єктів державної форми власності, у тому числі 

порядку охорони морських портів; 

5.1.6.6 забезпечувати доступ до об’єктів, які знаходяться у спеціалізованому морському порту 

Ольвія, для ДП «АМПУ» та інших суб’єктів господарювання в порядку, передбаченому 

цим Договором;  

5.1.7 щодо охорони праці:  
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5.1.7.1 створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення 

конкретних питань охорони праці, затверджувати інструкції про їх обов'язки, права та 

відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також забезпечувати 

контроль за їх додержанням; 

5.1.7.2 розробляти за участю сторін колективного договору і реалізовувати комплексні заходи 

для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого в порту рівня 

охорони праці; 

5.1.7.3 забезпечувати належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та 

устаткування, моніторингу за їх технічним станом; 

5.1.7.4 забезпечувати здійснення всіх необхідних заходів для усунення причин, що призводять 

до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснювати профілактичні заходи, 

визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

5.1.7.5 організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, 

оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, 

що визначаються Застосовним законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до 

усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

5.1.7.6 затверджувати положення, інструкції, настанови, стандарти, інші внутрішні акти з 

охорони праці, що встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на 

Території концесії, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих 

місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безоплатно 

забезпечувати працівників нормативно-правовими актами та внутрішніми актами з 

охорони праці; 

5.1.7.7 здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, 

виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; 

5.1.7.8 організовувати інформаційно-роз’яснювальну роботу та заохочувати використання 

безпечних методів праці та співробітництва з працівниками у галузі охорони праці; 

5.1.7.9 вживати термінові заходи для допомоги потерпілим, залучати за необхідності 

професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення аварій та нещасних 

випадків; 

5.1.8 щодо техніки безпеки при роботі з об’єктами підвищеної небезпеки:  

5.1.8.1 вживати заходів, спрямованих на запобігання аваріям, іншим небезпечним подіям і 

надзвичайним ситуаціям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля 

від їх впливу; 
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5.1.8.2 відповідно до Застосовного законодавства здійснювати інформаційний обмін, облік та 

повідомлення щодо небезпечних подій і надзвичайних ситуацій, у тому числі на 

об’єктах підвищеної небезпеки; 

5.1.8.3 забезпечувати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально 

можливого ризику; 

5.1.8.4 забезпечити розроблення і здійснення заходів щодо безаварійного функціонування 

об'єктів підвищеної небезпеки; 

5.1.8.5 здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення будівництва із заданими 

Застосовним законодавством рівнями безпеки та надійності; 

5.1.8.6 забезпечити безпечну експлуатацію будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій; 

5.1.8.7 здійснювати інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що 

склалася. 

5.2 Права Концесіонера 

Концесіонер має право: 

5.2.1 здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення (будівництва) та управління 

(експлуатації) Об'єкта концесії; 

5.2.2 на виключне право на створення (будівництво) та управління (експлуатацію) Об’єкта 

концесії відповідно до умов цього Договору; 

5.2.3 на здійснення реконструкції, технічного переоснащення (модернізації), поліпшення Об'єкта 

концесії;  

5.2.4 вимагати припинення цього Договору у разі порушення Концесієдавцем умов Договору і 

сплати Компенсації за Припинення відповідно до пунктів 41.1, 45.1.1 Договору; 

5.2.5 на продовження строку дії цього Договору у разі виконання його умов, у порядку, 

визначеному цим Договором; 

5.2.6 за погодженням з Концесієдавцем у порядку, визначеному пунктом 30.1, за рахунок власних 

коштів та інших не заборонених Застосовним законодавством джерел здійснювати 

поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого у концесію; 

5.2.7 отримувати плату за вироблені товари, проведені роботи та надані послуги; 

5.2.8 на відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого у концесію, 

за рахунок отриманого прибутку або у порядку, визначеному у розділі 42 цього Договору, у 

випадку дострокового Припинення Договору; 

5.2.9 на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на Об'єкті концесії третіх 

осіб; 
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5.2.10 самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність 

працівників і штатний розпис відповідно до вимог цього Договору; 

5.2.11 на залучення третіх осіб до провадження Концесійної діяльності, у тому числі на передачу 

своїх майнових прав, що випливають з цього Договору, та/або прав щодо Об’єкта концесії, 

повністю або частково третім особам у порядку і на умовах, визначених цим Договором; 

5.2.12 одержувати від Концесієдавця інформацію, необхідну для виконання своїх прав та 

обов’язків. 

5.3 Зобов’язання Концесієдавця 

Концесієдавець зобов’язаний: 

5.3.1 виконувати умови цього Договору; 

5.3.2 передати Концесіонеру Об’єкт концесії у порядку, у строк і на умовах, визначених цим 

Договором; 

5.3.3 надати Концесіонеру своєчасно і в повному обсязі документи, які підтверджують право 

Концесіонера на створення (будівництво) та управління (експлуатацію) Об’єкта концесії, у 

порядку і на умовах, визначених цим Договором; 

5.3.4 у порядку і на умовах, визначених цим Договором, здійснювати нарахування амортизації на 

Об’єкт концесії та вимагати від Концесіонера звіт про використання амортизаційних 

відрахувань; 

5.3.5 зберігати комерційну таємницю Концесіонера; 

5.3.6 не втручатися у господарську діяльність Концесіонера; 

5.3.7 забезпечити надання в оренду Концесіонеру Земельної ділянки для концесії, необхідної для 

здійснення Концесійної діяльності, у порядку і на умовах, визначених Застосовним 

законодавством (зокрема, актами земельного законодавства) і цим Договором; 

5.3.8 сприяти Концесіонеру у відносинах з Органами публічної влади та органами місцевого 

самоврядування з метою реалізації Проекту; 

5.3.9 сприяти Концесіонеру у вирішенні питань, передбачених цим Договором, щодо яких 

Концесіонер може обґрунтовано звертатись за сприянням з метою здійснення Концесійної 

діяльності та виконання своїх зобов’язань за Договором; 

5.3.10 ініціювати та/або сприяти розробці та прийняттю нормативно-правових актів, спрямованих 

на врегулювання порядку (і) списання Концесіонером об'єктів права державної власності, 

переданих у концесію, (іі) повернення Об’єкта концесії у разі Припинення Договору та у 

випадках, передбачених цим Договором, та (ііі) відкриття спеціальних рахунків для 

зарахування виплат за банківськими гарантіями та інших виплат Концесіонера на користь 

Концесієдавця. 

5.4 Права Концесієдавця 
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Концесієдавець має право: 

5.4.1 здійснювати контроль за дотриманням Концесіонером умов цього Договору; 

5.4.2 вимагати дострокового Припинення цього Договору у разі порушення Концесіонером його 

умов у випадках та на умовах, встановлених цим Договором; 

5.4.3 у випадках та у порядку, передбачених Договором, вимагати від Концесіонера 

відшкодування збитків у разі погіршення стану Об’єкта концесії, яке сталося з вини 

Концесіонера; 

5.4.4 одержувати від Концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов’язків. 

5.5 Зобов’язання Переможця 

Переможець зобов’язаний: 

5.5.1 виконувати умови цього Договору; 

5.5.2 виконувати вимоги щодо структури власності Концесіонера, передбачені цим Договором. 

5.6 Права Переможця 

Переможець має право: 

5.6.1 отримувати інформацію про виконання Концесіонером умов цього Договору; 

5.6.2 здійснювати функції учасника (акціонера) Концесіонера, з урахуванням вимог цього 

Договору; 

5.6.3 брати участь у фінансуванні Інвестиційних зобов’язань та Концесійної діяльності. 

5.7 Зобов’язання ДП «АМПУ» 

ДП «АМПУ» зобов’язане: 

5.7.1 виконувати умови цього Договору, в тому числі передбачені розділом 22; 

5.7.2 за рішенням Концесієдавця, здійснювати окремі функції Концесієдавця за цим Договором; 

5.7.3 не втручатися у господарську діяльність Концесіонера; 

5.7.4 сприяти Концесіонеру у вирішенні питань, передбачених цим Договором, щодо яких 

Концесіонер може обґрунтовано звертатись за сприянням з метою здійснення Концесійної 

діяльності та виконання своїх зобов’язань за Договором. 

5.8 Права ДП «АМПУ» 

ДП «АМПУ» має право: 

5.8.1 здійснювати функції нагляду та контролю, передбачені розділом 22 цього Договору; 
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5.8.2 одержувати від Концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов’язків. 

5.9 Відсутність обмежень щодо прав та обов’язків Сторін 

Сторони мають також інші права і обов’язки, передбачені цим Договором та Застосовним 

законодавством. 

6. ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ 

6.1 Гарантії та запевнення Переможця і Концесіонера 

6.1.1 Переможець і Концесіонер цим солідарно підтверджують та гарантують, що на Дату 

укладення цього Договору, на Дату початку та на будь-яку дату між Датою укладення та 

Датою початку: 

6.1.1.1 Переможець, Концесіонер та їх представники є належним чином уповноваженими, 

мають необхідну правоздатність та дієздатність для виконання будь-яких зобов’язань за 

цим Договором або у зв'язку з ним; 

6.1.1.2 Переможець та Концесіонер здійснили всі дії і отримали всі погодження, необхідні для 

укладення та належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором згідно з 

установчими документами Переможця та Концесіонера; 

6.1.1.3 Переможець та Концесіонер мають фінансову спроможність для реалізації Проекту; 

6.1.1.4 підписання та виконання цього Договору не суперечитиме: 

6.1.1.4.1 жодному договору, що створює зобов’язання для Переможця та 

Концесіонера або будь-якого з його об’єктів власності; 

6.1.1.4.2 установчим документам Переможця та Концесіонера; або  

6.1.1.4.3 жодному положенню чинного Застосовного законодавства; 

6.1.1.5 будь-яка інформація, яка надається Переможцем, Концесіонером або їх представниками 

відповідно до цього Договору, є достовірною, точною, актуальною і повною, і 

Переможець та Концесіонер зобов’язуються оновлювати таку інформацію, щоб 

забезпечувати її достовірність, точність і повноту;  

6.1.1.6 усі гарантії, запевнення, підтвердження і зобов’язання, які містяться у Пропозиції та 

інших документах Переможця, наданих Концесієдавцеві та Конкурсній комісії 

протягом Концесійного конкурсу, є достовірними, повними і точними та зберігатимуть 

свою силу для цілей укладення і виконання цього Договору, у тому числі в частині 

взятих Переможцем зобов’язань щодо виконання умов Концесійного конкурсу, які 

вказані у Пропозиції Переможця і стали обов’язковими для виконання Концесіонером 

за цим Договором; 

6.1.1.7 зобов'язання, які приймаються Переможцем та Концесіонером згідно з цим Договором, 

Сторонами якого вони виступають, є законними, дійсними, обов'язковими для 

виконання та можуть бути виконані у примусовому порядку;  
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6.1.1.8 Переможцю та Концесіонеру не відомо про будь-які обставини, які перешкоджають 

укладенню та виконанню ним цього Договору;  

6.1.1.9 Переможець та Концесіонер погоджуються та зобов'язуються нести всі витрати, збори, 

видатки та ризики, пов'язані з ризиком зміни курсу валют, за наявності;  

6.1.1.10 Переможець ознайомлений з усіма вихідними даними та матеріалами щодо Проекту, які 

він отримав у зв’язку з участю у Концесійному конкурсі та укладенням цього Договору, 

у тому числі з інформацією щодо ризиків Проекту; 

6.1.1.11 проти Переможця не подано жодного позову та відсутні жодні спори чи провадження, 

які тривають чи, наскільки йому відомо, мають бути ініційовані щодо нього у будь-

якому суді, арбітражі чи іншому уповноваженому органі і результат яких може 

призвести до невиконання ним своїх зобов’язань за цим Договором, Випадку 

невиконання зобов’язань Концесіонера, або які разом чи окремо можуть призвести до 

Припинення цього Договору; 

6.1.1.12 на Переможця не покладені обов’язки щодо сплати будь-яких штрафів, пені, виконання 

будь-яких судових заборон або заходів цивільної, кримінальної чи іншої 

відповідальності, які разом призводять чи можуть призвести до невиконання ним своїх 

зобов’язань за цим Договором або Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера; 

6.1.1.13 передача Об’єкта концесії Концесіонеру за цим Договором не призведе до встановлення 

жодних обмежень чи обтяжень щодо Об’єкта концесії за договорами Переможця з 

третіми особами; 

6.1.1.14 Переможець виконує вимоги цього Договору щодо структури власності Концесіонера [і 

забезпечив виконання таких вимог Учасниками Об’єднання, іншими ніж Переможець, 

які погодились спільно здійснювати Проект та виконувати умови Концесійного 

договору у зв’язку з визначенням Переможця переможцем Концесійного конкурсу (як 

зазначено в Інструкції для Претендентів)]; 

6.1.1.15 жодна неправомірна вигода у будь-якій формі не була сплачена, надана, запропонована, 

не підлягає сплаті і наданню Переможцем (як особисто, так і через інших осіб) для 

забезпечення визначення Переможця переможцем Концесійного конкурсу, надання 

концесії або укладення цього Договору із Переможцем та Концесіонером, а також з 

метою впливу або схиляння до вчинення таких дій представниками Концесієдавця, 

членами Конкурсної комісії або будь-якими іншими особами, офіційно залученими до 

Концесійного конкурсу та укладення Договору. 

6.2 Гарантії та запевнення Концесієдавця 

6.2.1 Концесієдавець цим підтверджує і гарантує, що на Дату укладення цього Договору: 

6.2.1.1 Концесієдавець і представник Концесієдавця є належним чином уповноваженими, 

мають необхідну правоздатність та дієздатність для виконання будь-яких зобов’язань за 

цим Договором або у зв'язку з ним; 
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6.2.1.2 Концесієдавець здійснив всі дії і отримав всі погодження, необхідні для укладення та 

належного виконання своїх зобов'язань за Договором згідно із Застосовним 

законодавством; 

6.2.1.3 зобов'язання, які приймаються Концесієдавцем згідно з цим Договором, Стороною 

якого він виступає, є законними, дійсними, обов'язковими для виконання та можуть 

бути виконані у примусовому порядку;  

6.2.1.4 положення цього Договору ніяким чином не обмежують або в інший спосіб не 

впливають на повноваження Концесієдавця як органу державної влади згідно із 

Застосовним законодавством; 

6.2.1.5 Об’єкт концесії не обтяжений будь-якими правами та/або вимогами третіх осіб, не 

перебуває у заставі, щодо нього відсутні порушені судові справи та/або відкриті 

виконавчі провадження; 

6.2.1.6 передача Об’єкта концесії Концесіонеру за цим Договором не призведе до встановлення 

жодних обмежень чи обтяжень щодо Об’єкта концесії за договорами ДП «АМПУ» з 

третіми особами. 

6.3 Гарантії та запевнення ДП «АМПУ» 

6.3.1 ДП «АМПУ», що представлене на стороні Концесієдавця, цим підтверджує і гарантує, що на 

Дату укладення цього Договору: 

6.3.1.1 ДП «АМПУ» і його представник є належним чином уповноваженими, мають необхідну 

правоздатність та дієздатність для виконання будь-яких зобов’язань за цим Договором 

або у зв'язку з ним; 

6.3.1.2 ДП «АМПУ» здійснило всі дії і отримало всі погодження, необхідні для укладення та 

належного виконання своїх зобов'язань за Договором згідно із Застосовним 

законодавством, а також установчими документами ДП «АМПУ»; 

6.3.1.3 зобов'язання, які приймаються ДП «АМПУ» згідно з цим Договором, Стороною якого 

виступає ДП «АМПУ», є законними, дійсними, обов'язковими для виконання та можуть 

бути виконані у примусовому порядку. 

6.4 Державні гарантії прав Концесіонера 

6.4.1 Держава гарантує додержання встановлених актами законодавства умов для провадження 

Концесіонером діяльності, пов'язаної з виконанням цього Договору, захист його прав і 

законних інтересів. 

6.4.2 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають 

права втручатися в діяльність Концесіонера, пов'язану з виконанням цього Договору, крім 

випадків, якщо таке втручання передбачено Застосовним законодавством, цим Договором і 

здійснюється в межах їх повноважень. 

6.4.3 Майнові та фінансові ресурси Концесіонера не можуть бути примусово відчужені, крім 

випадків, установлених законом. Зазначені ресурси можуть використовуватися винятково 
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для здійснення рятівних заходів у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи природного 

характеру. У такому разі Концесіонер має право на компенсацію відповідно до закону. 

6.4.4 У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, 

що порушують права Концесіонера, збитки, завдані йому внаслідок прийняття таких рішень, 

підлягають відшкодуванню в повному обсязі у порядку, встановленому законом. 

6.4.5 Концесіонер має право на відшкодування збитків, завданих йому внаслідок дій, 

бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених Застосовним 

законодавством, у порядку, встановленому Застосовним законодавством. 

6.4.6 У разі Припинення цього Договору відповідно до пункту 44.1.1.1 у зв'язку з порушенням 

Концесієдавцем своїх зобов'язань, Концесієдавець відшкодовує Концесіонеру внесені ним 

інвестиції в частині, що не була відшкодована протягом строку дії Договору, а також збитки, 

завдані достроковим Припиненням Договору, у порядку і на умовах, визначених цим 

Договором.  

6.4.7 Положення Застосовного законодавства щодо захисту права власності поширюється на 

Концесіонера щодо захисту його права на майно, отримане (у тому числі створене) ним 

відповідно до умов цього Договору. Концесіонер може вимагати повернення майна, 

отриманого ним відповідно до умов цього Договору, з чужого незаконного володіння, 

усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну 

громадянами, юридичними особами, Концесієдавцем. 

7. СТРОК КОНЦЕСІЇ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

7.1 Строк концесії  

7.1.1 Строк концесії становить 35 (тридцять п’ять) років. Перебіг Строку концесії починається з 

наступного дня після закінчення строку Перехідного періоду та підписання акта виконання 

Заключної передачі відповідно до пункту 8.14.4 Договору («Дата початку»).  

7.2 Строк дії Договору 

7.2.1 Цей Договір набирає чинності в обсязі, передбаченому цим Договором, з Дати укладення та 

діє до закінчення Строку концесії, якщо його дія не буде припинена раніше згідно з умовами 

цього Договору. При цьому зобов'язання Сторін за цим Договором продовжують діяти до 

моменту їх виконання, якщо інше прямо не встановлено Застосовним законодавством або 

цим Договором. 

7.2.2 Розділи 1 (Визначення та тлумачення), 6 (Гарантії та запевнення), 7 (Строк концесії, Строк 

дії Договору), 8 (Перехідний період), 49 (Конфіденційність), 50 (Застосовне право), 51 

(Шахрайство та корупція), 52 (Вирішення спорів) та 53 (Інші положення), а також інші 

положення Договору, які за своїм змістом мають застосовуватися з Дати укладення, 

вступають в дію з Дати укладення цього Договору. Інші розділи Договору вступають в дію з 

Дати початку. 
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7.2.3  Якщо протягом дії цього Договору будуть внесені зміни до актів Застосовного 

законодавства щодо державно-приватного партнерства та інші пов’язані зміни до актів 

Застосовного законодавства, внаслідок чого будуть спрощені будь-які процедури чи 

порядки, які встановлені для державно-приватного партнерства на Дату укладення Договору, 

Сторони зобов’язані врегулювати взаємовідносини за цим Договором, виходячи з таких змін, 

та укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору. 

7.2.4 Строк дії цього Договору може бути продовжений, якщо це передбачено Застосовним 

законодавством на відповідний момент, у разі виконання Концесіонером умов Договору і за 

погодженням із Концесієдавцем.  

7.2.5 Рішення про продовження строку дії Договору приймається виключно на розсуд 

Концесієдавця. При цьому Договір не може бути продовжений на строк, який перевищує 

строк, на який може бути укладений концесійний договір відповідно до Застосовного 

законодавства. 

7.2.6 Продовження строку дії цього Договору оформлюється шляхом укладання додаткової угоди, 

яка підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.  

8. ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 

8.1 Загальні положення  

8.1.1 Метою Перехідного періоду є створення всіх необхідних умов для виконання Концесіонером 

своїх прав та обов’язків відповідно до положень цього Договору. 

8.1.2 Під час Перехідного періоду Сторони зобов’язані забезпечити виконання Попередніх умов, 

які складаються з Умов для Основної передачі, визначених у пункті 8.3.1 цього Договору, та 

Умов для Заключної передачі, визначених у пункті 8.10.1 цього Договору. 

8.1.3 Перебіг Перехідного періоду починається з наступного дня після Дати укладення цього 

Договору і закінчується Датою виконання Заключної передачі відповідно до пункту 8.14.4 

цього Договору або розірванням цього Договору згідно з його положеннями. Строк концесії 

починається з наступного дня після закінчення Перехідного періоду і підписання акта 

виконання Заключної передачі. 

8.2 Загальні обов’язки Сторін під час Перехідного періоду  

8.2.1 Протягом всього строку Перехідного періоду Первісний оператор, ДП «АМПУ», 

Концесієдавець та Концесіонер зобов’язані забезпечувати безперервне надання послуг та 

виконання робіт з використанням майна Первісного оператора і ДП «АМПУ» у складі 

Об’єкта концесії.  

8.2.2 Концесієдавець та Концесіонер спільно призначають Незалежного інженера в найбільш 

короткі строки, проте в будь-якому разі не пізніше 4-х (чотирьох) місяців із початку перебігу 

Перехідного періоду відповідно до розділу 16 Договору.  

8.2.3 Протягом 2 (двох) місяців з Дати укладення Концесіонер повинен укласти, а Концесієдавець 

забезпечити укладення Первісним оператором з Концесіонером договору про співпрацю, 
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яким Концесіонер і Первісний оператор урегулюють організаційні питання їх взаємодії 

протягом Перехідного періоду.  

8.2.4 Концесієдавець зобов’язаний: 

8.2.4.1 вжити всі необхідні заходи для надання доступу Концесіонеру до Території концесії 

відповідно до розділу 10 цього Договору, зокрема вказані у пункті 10.1.3 цього 

Договору; 

8.2.4.2 забезпечити безперервне надання послуг та виконання робіт Первісним оператором і 

ДП «АМПУ» у звичному режимі протягом всього строку Перехідного періоду; 

8.2.4.3 сприяти Концесіонеру в отриманні Земельної ділянки для концесії на праві оренди на 

строк дії цього Договору шляхом здійснення не заборонених Застосовним 

законодавством дій, з урахуванням положень пункту 10.1 Договору; 

8.2.4.4 докласти всіх розумних зусиль, щоб протягом Перехідного періоду (і) не збільшувався 

розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, яка сформувалася у Первісного 

оператора на Дату укладення цього Договору (в частині, що безпосередньо пов’язана з 

майном Первісного оператора, що передається у складі Об’єкта концесії) за 

результатами правовідносин з третіми особами і яка підлягає передачі Концесіонеру, по 

відношенню до розміру такої кредиторської та дебіторської заборгованості, відомості 

про яку містилися в Кімнаті даних під час проведення Концесійного конкурсу, 

результатом якого стало укладення цього Договору; (іі) не з’являлася нова дебіторська 

заборгованість (в частині, що безпосередньо пов’язана з майном Первісного оператора, 

що передається у складі Об’єкта концесії), стягнення якої може бути ускладнено чи 

неможливо;  

8.2.4.5 забезпечити відсутність у Первісного оператора та ДП «АМПУ» податкового боргу і 

податкових зобов’язань платника податків (в розумінні податкового законодавства), які 

б виникли до закінчення Перехідного періоду; 

8.2.4.6 забезпечити підготовку Первісним оператором та передання Концесіонеру до Дати 

виконання Основної передачі документів, необхідних та достатніх для отримання 

Концесіонером Дозвільних документів, наведених у пункті 8.12.1 Договору, окрім 

документів, для підготовки яких у Первісного оператора з об’єктивних причин відсутня 

інформація. 

8.2.5 Протягом Перехідного періоду Концесіонер добросовісно співпрацює з представниками 

Концесієдавця, ДП «АМПУ» та Первісного оператора для забезпечення переходу 

операційного контролю над Об’єктом концесії та переведення Працівників до Концесіонера, 

на Дату початку без будь-якого переривання процесу надання будь-яких послуг, виконання 

робіт чи здійснення іншої діяльності Первісного оператора і ДП «АМПУ» з використанням 

їхнього майна у складі Об’єкта концесії.  

8.2.6 Концесієдавець, ДП «АМПУ» та Концесіонер забезпечують розроблення та внесення змін до 

локальних нормативних актів щодо режиму у пункті пропуску через державний кордон 

України та режиму перебування і переміщення в Порту «Ольвія».  
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8.2.7 Стивідорну діяльність та управління (експлуатацію) майна у складі Об’єкта концесії 

протягом Перехідного періоду здійснює Первісний оператор, з урахуванням таких 

особливостей: 

8.2.7.1 Концесієдавець забезпечує схоронність та збереження Первісним оператором майна, що 

підлягає передачі у складі Об'єкта концесії.  

8.2.7.2 Концесієдавець забезпечує, щоб протягом строку з Дати виконання Основної передачі, 

передбаченої пунктом 8.8.6 Договору, до проведення уточнюючої інвентаризації 

відповідно до пункту 8.13 Договору Первісний оператор не здійснював придбання 

Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів без 

письмового погодження з Концесіонером. В разі відсутності такого погодження 

придбані активи не підлягають викупу Концесіонером у порядку, передбаченому 

пунктом 8.8.4 Договору. 

8.2.7.3 Концесієдавець забезпечує, що при укладенні Первісним оператором нових договорів з 

третіми особами Первісний оператор докладе розумних зусиль для врегулювання в 

таких договорах питання та порядку правонаступництва Концесіонером, яке 

відбудеться відповідно до цього Договору, в обсязі, достатньому для уникнення 

складнощів при правонаступництві Концесіонера відповідно до пункту 8.14.3. 

8.2.7.4 Протягом строку, який починається з наступного дня після Дати виконання Основної 

передачі та закінчується одночасно із закінченням Строку Перехідного періоду, для 

забезпечення безперервного надання послуг та виконання робіт з використанням майна 

Первісного оператора і ДП «АМПУ» у складі Об’єкта концесії, Первісний оператор (і) 

користується майном, переданим Концесіонеру у складі Об’єкта концесії, а також йому 

надаються (іі) доступ до причалів та (ііі) працівники Концесіонера для обслуговування 

такого майна - на підставі договорів, укладених відповідно до пункту 8.7 цього 

Договору. 

8.2.7.5 Прибуток, отриманий Первісним оператором протягом Перехідного періоду, належить 

Первісному оператору.  

8.2.8 Протягом Перехідного періоду Концесієдавець забезпечує надання Концесіонеру (і) 

необхідного доступу до Працівників та (іі) відповідної інформації і документів, які можуть 

бути обґрунтовано запитані Концесіонером, з метою ознайомлення Працівників з їх 

функціями та завданнями, з цілями та планами діяльності Концесіонера з Дати початку та 

майбутньою організаційною структурою, а також з метою забезпечення безперешкодної та 

ефективної передачі функцій з експлуатації та управління Об’єктом концесії до 

Концесіонера. При цьому на виконання цього пункту Концесіонер має право призначити 

свого (-їх) представника (-ів), а Концесієдавець забезпечує надання Первісним оператором 

для такого(-их) представника(-ів) робочого місця та необхідного доступу до території 

Первісного оператора, Працівників, інформації, документів, які стосуються Об'єкта концесії 

та виконання умов Договору. 

8.2.9 Протягом Перехідного періоду Концесієдавець не повинен вчиняти та забезпечує 

недопущення вчинення Первісним оператором без попередньої письмової згоди 

Концесіонера таких дій: 
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8.2.9.1 укладення (і) нових договорів на строк більш ніж один рік, (іі) договорів або змін до 

договорів, умови яких суттєво відрізняються від аналогічних існуючих, (ііі) договорів, 

які не відповідають звичаям ділового обороту в сфері стивідорної діяльності;  

8.2.9.2 відчуження, встановлення обтяжень або передачу третім особам прав на майно 

Первісного оператора у складі Об’єкта концесії; 

8.2.9.3 зміна штатного розпису та організаційної структури Первісного оператора, підвищення 

тарифних ставок заробітної плати або розміру інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат Працівникам Первісного оператора (крім випадків виконання вимог 

Застосовного законодавства), або збільшення кількості Працівників Первісного 

оператора, які підлягатимуть переведенню на роботу до Концесіонера відповідно до 

пункту 8.8.5;  

8.2.9.4 встановлення або зміна розмірів будь-яких інших договірних заохочувальних та 

компенсаційних виплат Працівникам Первісного оператора (інших, ніж ті, що зазначені 

в пункті 8.2.9.3), а також інших соціальних обов’язків/гарантій перед працівниками, 

профспілковими організаціями трудового колективу, крім обов’язкових відповідно до 

Застосовного законодавства; 

8.2.9.5 надання будь-якої фінансової гарантії, поруки, забезпечення виконання зобов'язання 

або будь-якого аналогічного забезпечення, обтяження або прийняття на себе 

зобов'язання щодо відшкодування за зобов'язаннями Первісного оператора перед 

третіми особами;  

8.2.9.6 вчинення будь-яких дій або бездіяльності, що може спричинити зміну бізнес-моделі або 

зниження ефективності провадження Концесійної діяльності з використанням майна 

Первісного оператора і ДП «АМПУ» у складі Об’єкта концесії. 

8.2.10 Протягом Перехідного періоду, до переведення на роботу до Концесіонера, Працівники 

продовжують перебувати у трудових відносинах з Первісним оператором та ДП «АМПУ» 

відповідно, що не обмежує (і) право таких працівників на звільнення або (іі) право 

Первісного оператора або ДП «АМПУ» звільняти будь-якого працівника на підставах пункту 

8 частини першої статті 36, пунктів 2-8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів 

про працю України. 

8.2.11 Протягом Перехідного періоду Концесієдавець не повинен вчиняти та забезпечує 

недопущення вчинення ДП «АМПУ» без попередньої письмової згоди Концесіонера таких 

дій: 

8.2.11.1 відчуження, встановлення обтяжень або передачу третім особам прав на майно ДП 

«АМПУ» у складі Об’єкта концесії; 

8.2.11.2 вчинення будь-яких дій або бездіяльності, що може спричинити зміну бізнес-моделі або 

зниження ефективності надання послуг та виконання робіт з використанням майна 

Первісного оператора і ДП «АМПУ» у складі Об’єкта концесії. 

8.2.12 Концесієдавець та ДП «АМПУ» при укладенні ДП «АМПУ» нових договорів з третіми 

особами докладуть розумних зусиль для врегулювання в таких договорах питання та порядку 
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правонаступництва Концесіонером, яке відбудеться відповідно до цього Договору, в обсязі, 

достатньому для уникнення складнощів при правонаступництві Концесіонера відповідно до 

пункту 8.14.3. 

8.3 Умови для Основної передачі  

8.3.1 Здійснення Основної передачі залежить від виконання таких умов («Умови для Основної 

передачі») відповідно до умов цього Договору: 

8.3.1.1 Концесіонер сплачує на рахунок державного бюджету, вказаний Концесієдавцем, 

перший внесок за надання Об’єкта концесії у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень 

протягом 10 (десяти) Робочих днів з Дати укладення цього Договору. Якщо протягом 

цього строку не настане Дата початку, то строк для сплати Концесіонером першого 

внеску автоматично продовжується до 10 (десяти) Робочих днів після Дати початку; 

8.3.1.2 Концесіонер сплачує ЄБРР перший платіж в якості компенсації витрат на підготовку 

техніко-економічного обґрунтування і проекту Конкурсної документації для реалізації 

Проекту відповідно до пункту 8.4 Договору; 

8.3.1.3 Концесіонер докладає всіх зусиль до Фінансового закриття та в обсязі достатньому для 

цілей фінансування Інвестиційних зобов’язань: (і) підписує всі необхідні Фінансові 

документи та інші обов’язкові документи для надання фінансування з 

Позикодавцем/Позикодавцями та на підтвердження цього надає Концесієдавцю 

відповідні Фінансові документи, а також виконує всі попередні умови для надання 

першого траншу Позикодавцем/Позикодавцями (окрім умови про передачу 

Концесіонеру Об’єкта концесії, переведення Працівників та настання Дати початку) або 

(іі) забезпечує надходження на свій банківський рахунок власних коштів та на 

підтвердження цього надає Концесієдавцю банківські виписки, або (ііі) укладає та надає 

на підтвердження Концесієдавцю договір (договори) про внесення додаткового вкладу 

зі своїм(-и) учасником(-ами), а також документи, що підтверджують наявність в 

учасника Концесіонера (або Пов'язаної особи такого учасника) фінансової 

спроможності на внесення додаткового вкладу, зокрема: виписки з банківських 

рахунків, договори про отримання фінансування тощо; 

8.3.1.4 Між Концесіонером, Концесієдавцем та Позикодавцем/Позикодавцями укладено 

Прямий договір (в разі залучення Позикодавця/Позикодавців для цілей фінансування 

Інвестиційних зобов’язань); 

8.3.1.5 Концесієдавець та Концесіонер спільно призначають Незалежного інженера відповідно 

до розділу 16 цього Договору; 

8.3.1.6 Концесіонер надає Концесієдавцю попередній проект будівництва Комплексу з метою 

визначення попередніх містобудівних, архітектурних та функціональних рішень 

об'єкта, техніко-економічних показників;  

8.3.1.7 Первісний оператор та ДП «АМПУ» відповідно до Застосовного законодавства 

формують земельні ділянки під об’єктами, що не входять до складу Об’єкта концесії та 

Земельну ділянку для Концесії шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим 

номером 4810136600:07:004:0115 та Первісний оператор та ДП «АМПУ» 
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відмовляються від права постійного користування Земельною ділянкою для концесії, а 

Концесієдавець погоджує таку відмову відповідно до пункту 10.1.3 Договору  

8.3.1.8 Концесіонер укладає договори оренди Земельної ділянки для концесії відповідно до 

пункту 10.1 Договору; 

8.3.1.9 ДП «АМПУ» до моменту проведення інвентаризації відповідно до пункту 8.3.1.10 

Договору здійснює залучення спеціалізованої організації, яка має відповідний 

кваліфікаційний сертифікат, та Регістра судноплавства України і забезпечує здійснення 

ними заходів щодо проведення «нульового» циклу вимірювань причалів згідно з 

пунктом 8.5; 

8.3.1.10 у порядку, визначеному пунктом 8.5 Договору, Первісний оператор, ДП «АМПУ», 

Концесієдавець та Концесіонер проводять інвентаризацію майна, що зазначене в 

Додатку 2 (Початкова передача активів) Договору, з метою встановлення факту 

наявності та перевірки стану майна, що буде передане Концесіонеру у складі Об’єкта 

концесії; 

8.3.1.11 у порядку, визначеному пунктом 8.6.3.2 Договору, проведена необхідна оцінка Інших 

оборотних матеріальних та необоротних матеріальних активів, які не входять до складу 

Об’єкта концесії і підлягають викупу Концесіонером; 

8.3.1.12 Концесіонер надає Концесієдавцю Забезпечення Інвестиційних зобов'язань відповідно 

до пункту 14.2 Договору та Операційне забезпечення відповідно до пункту 14.3 

Договору; 

8.3.1.13 в межах заходів для формування та реєстрації цілісного майнового комплексу: 

8.3.1.13.1 Концесієдавець своїм наказом затверджує порядок замовлення та розробки 

технічних паспортів Початкової нерухомості порту, яким, зокрема, повинно бути 

передбачено, що технічні паспорти замовляються Концесіонером за його рахунок, а 

Первісний оператор та ДП «АМПУ» повинні бути залучені до технічної інвентаризації 

та мати можливість ознайомлюватися з технічними паспортами на об’єкти, які будуть 

залишені на їх балансі; 

8.3.1.13.2 Концесіонер замовляє технічну інвентаризацію та розробку технічних 

паспортів всіх об’єктів Початкової нерухомості порту, для чого укладає відповідний 

договір з виконавцем робіт; 

8.3.1.13.3 Виконавець робіт проводить технічну інвентаризацію та на підставі її 

матеріалів складає інвентаризаційну справу та технічні паспорти: окремо щодо 

цілісного майнового комплексу, який становить Об’єкт концесії, та щодо об’єктів, які 

залишаються на балансах ДП «АМПУ» та Первісного оператора; 

8.3.1.13.4 Після виконання заходів, передбачених пунктами 8.3.1.13.1 - 8.3.1.13.3, 

Концесієдавець видає наказ про (і) погодження технічних паспортів, розроблених за 

замовленням Концесіонера, (іі) припинення права господарського відання Первісного 

оператора і ДП «АМПУ» на цілісний майновий комплекс та нерухоме майно, яке не 

увійшло до складу цілісного майнового комплексу і не є Об’єктом концесії, (іii) 
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реєстрацію Концесіонером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (1) 

припинення прав господарського відання Первісного оператора та ДП «АМПУ», (2) 

права власності Концесієдавця окремо на цілісний майновий комплекс та інші об’єкти 

нерухомості, які залишаються на балансі Первісного оператора і ДП «АМПУ» та (3) 

іншого речового права (володіння) Концесіонера на цілісний майновий комплекс;  

8.3.1.14 Укладаються договори між Первісним оператором і Концесіонером, на підставі яких 

Первісний оператор буде управляти та експлуатувати майно у складі Об’єкта концесії, 

що буде передане Концесіонеру, а також які повинні, в тому числі, містити положення 

про надання доступу до причалів та персоналу для обслуговування такого майна, у 

строк та на умовах, визначених пунктом 8.7 Договору;  

8.3.1.15 Концесієдавець забезпечує припинення прав третіх осіб, в тому числі право оренди, на 

майно, що знаходиться у складі Об'єкта концесії та підлягає передачі Концесіонеру. 

8.3.1.16 Концесіонер проводить Екологічну та соціальну оцінку відповідно до пункту 11.3 і 

надає Концесієдавцю копію звіту про Екологічну та соціальну оцінку. 

8.3.2 Протягом строку з початку перебігу Перехідного періоду до дати завершення Попереднього 

строку виконання Умов для Основної передачі Умови для Основної передачі можуть бути 

скасовані за взаємною письмовою згодою Концесієдавця та Концесіонера (крім Умови для 

Основної передачі, встановленої в пункті 8.3.1.6, яка може бути скасована Концесієдавцем 

шляхом повідомлення про це Концесіонера). У разі скасування будь-якої з Умов для 

Основної передачі Концесіонер та Концесієдавець можуть визначити в письмовому вигляді, 

що на них чи одного з них покладається зобов’язання виконати цю умову у майбутньому, і 

вказати для цього строк. 

8.3.3 Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер забезпечують виконання 

Умов для Основної передачі або їх скасування за взаємною згодою у найкоротші строки, та 

в будь-якому разі не пізніше 12 (дванадцяти) місяців після початку перебігу Перехідного 

періоду («Попередній строк виконання Умов для Основної передачі»).  

8.3.3.1 Якщо за 1 (один) місяць до закінчення перебігу Попереднього строку виконання Умов 

для Основної передачі усі Умови для Основної передачі не виконані, Концесіонер 

зобов’язаний в найкоротший строк (але не більше 10 (десяти) Робочих днів) повідомити 

Концесієдавця про статус виконання Умов для Основної передачі, проблеми, з якими 

зіткнувся Концесіонер при їх виконанні, а також очікування Концесіонера щодо строку, 

необхідного для їх виконання. Після цього Сторони в найкоротший строк повинні 

зустрітися, обговорити ситуацію та розробити план подальших дій. 

8.3.3.2 Якщо на дату завершення Попереднього строку виконання Умов для Основної передачі 

Умови для Основної передачі не будуть виконані або скасовані за взаємною письмовою 

згодою Концесієдавця та Концесіонера (крім Умови для Основної передачі, 

встановленої в пункті 8.3.1.6, яка може бути скасована Концесієдавцем шляхом 

повідомлення про це Концесіонера), то Концесієдавець шляхом повідомлення 

Концесіонера не пізніше ніж у день спливу Попереднього строку виконання Умов для 

Основної передачі має право продовжити такий строк, але не більше ніж на 6 (шість) 

місяців. Подальше продовження Попереднього строку виконання Умов для Основної 
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передачі можливе лише за взаємною письмовою згодою Концесіонера та 

Концесієдавця. 

8.3.3.3 Якщо протягом Попереднього строку виконання Умов для Основної передачі 

(враховуючи можливе його продовження у порядку, передбаченому пунктом 8.3.3.2 

Договору) Умови для Основної передачі не були виконані і Попередній строк виконання 

Умов для Основної передачі не був надалі продовжений, з п’ятого Робочого дня з дати 

завершення Попереднього строку виконання Умов для Основної передачі Концесіонер 

або Концесієдавець може вирішити припинити цей Договір, надіславши іншій стороні 

повідомлення про припинення Договору протягом 44 (сорока чотирьох) Робочих днів. 

Після закінчення цього періоду Договір автоматично припиняється без надсилання 

додаткових повідомлень, окрім випадку, коли невиконані Умови для Основної передачі 

були виконані або скасовані на момент або до настання дати спливу зазначених 44 

(сорока чотирьох) Робочих днів (в такому випадку Договір не припиняється).  

8.3.3.4 У разі припинення Договору за цим пунктом 8.3.3 (крім випадку, коли невиконання 

Умов для Основної передачі сталося з вини Переможця та/або Концесіонера) 

Концесієдавець повертає Переможцю Забезпечення Пропозиції протягом 10 (десяти) 

днів, а також повертає Концесіонеру кошти, сплачені ним на виконання пункту 8.4 

Договору (якщо застосовно). Повернення Забезпечення Пропозиції та коштів, 

сплачених відповідно до пункту 8.4 Договору (якщо це застосовно), вважатиметься 

єдиною та виключною вимогою Переможця і Концесіонера у зв’язку з припиненням 

Договору, і Переможець та Концесіонер не матимуть інших вимог у зв'язку з таким 

припиненням, у тому числі отримання будь-якої компенсації. 

8.3.4 Коли всі Умови для Основної передачі виконані або скасовані, то Концесіонер або 

Концесієдавець, що так вважає, надсилає іншій стороні відповідно письмове повідомлення з 

відповідними підтвердними документами. Якщо особа, що отримала таке повідомлення і 

підтвердні документи, також вважає, що Умови для Основної передачі виконані, то вона 

надсилає у відповідь відповідне повідомлення з підтвердженням виконання Умов для 

Основної передачі.  

8.3.5 Дата, коли Концесіонер та Концесієдавець письмово підтвердили та надіслали один одному 

відповідно до пункту 8.3.4 Договору повідомлення про виконання або скасування Умов для 

Основної передачі з відповідними підтвердними документами, є «Датою виконання Умов 

для Основної передачі». 

8.3.6 Концесіонер та Концесієдавець зобов’язані забезпечити початок Основної передачі через 10 

(десять) Робочих днів після Дати виконання Умов для Основної передачі.  

8.4 Сплата частини витрат на підготовку техніко-економічного обґрунтування і проекту 

Конкурсної документації 

8.4.1 Концесіонер зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) днів з наступного дня після Дати 

укладення цього Договору сплатити ЄБРР перший платіж в якості компенсації витрат на 

підготовку техніко-економічного обґрунтування і проекту Конкурсної документації для 

реалізації Проекту у розмірі 1 000 000 (один мільйон) євро.  

8.5 Заходи щодо проведення «нульового» циклу вимірювань причалів 
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8.5.1 ДП «АМПУ» до моменту проведення інвентаризації відповідно до пункту 8.3.1.10 Договору 

здійснює залучення спеціалізованої організації, яка має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат, і Регістра судноплавства України та забезпечує здійснення ними таких заходів: 

8.5.1.1 передбачення установки геодезичної спостережної мережі з обов'язковим виконанням 

«нульового» циклу вимірювань планово-висотного положення причалів, що 

знаходяться у складі Об’єкта концесії, щодо реперної опорної системи; 

8.5.1.2 внесення до паспортів причалів, що знаходяться у складі Об’єкта концесії, даних 

«нульового» циклу вимірювань і схеми спостережної мережі. 

8.5.2 Уповноважені представники Концесіонера та експерти, окремо залучені Концесіонером, 

мають право бути присутніми під час проведення заходів, передбачених пунктами 8.5.1.1-

8.5.1.2, а також розглядати і обговорювати документи, підготовлені за результатами таких 

заходів, спільно з відповідною залученою спеціалізованою організацією та ДП «АМПУ». 

8.5.3 Якщо за результатами проведення заходів, передбачених пунктами 8.5.1.1-8.5.1.2, виникає 

Спір, то такий Спір вирішується в порядку, передбаченому розділом 52 Договору. 

8.6 Інвентаризація  

8.6.1 Для встановлення фактичної наявності та стану Об’єкта концесії та вчинення інших дій, 

передбачених пунктом 8.6.3 нижче, а також для проведення уточнюючої інвентаризації 

відповідно до пункту 8.13 Договору, Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та 

Концесіонер створюють спільну комісію та затверджують положення, яке регулює її 

діяльність. 

8.6.2 До складу спільної комісії входять представники Первісного оператора, ДП «АМПУ», 

Концесієдавця та Концесіонера. Голову спільної комісії призначає Концесієдавець. 

Протягом Перехідного періоду такі представники у спільній комісії можуть бути замінені за 

попереднім письмовим повідомленням Концесієдавцю. 

8.6.3 Спільна комісія на виконання Умов для Основної передачі: 

8.6.3.1 проводить інвентаризацію майна, зазначеного в Додатку 2 (Початкова передача 

активів) Договору; 

8.6.3.2 уточнює попередній перелік Інших необоротних матеріальних активів та оборотних 

матеріальних активів Первісного оператора, що підлягають викупу та передачі 

Концесіонером на умовах, визначених пунктом 8.8.4 Договору, залучає суб’єкта 

оціночної діяльності для проведення їх незалежної оцінки. При цьому замовником 

незалежної оцінки виступає Первісний оператор, а витрати на проведення такої 

незалежної оцінки покладаються на Концесіонера; 

8.6.3.3 встановлює за балансовою вартістю попередній перелік кредиторської та дебіторської 

заборгованості, яка сформувалася у Первісного оператора (в частині, що безпосередньо 

пов’язана з майном Первісного оператора, що передається у складі Об’єкта концесії) за 

результатами правовідносин з третіми особами і яка підлягає передачі Концесіонеру в 

порядку правонаступництва на умовах, визначених пунктом 8.8.4 Договору. При цьому 
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при виявленні безнадійної дебіторської заборгованості Первісний оператор повинен 

нарахувати резерв знецінення в розмірі такої заборгованості та скорегувати балансову 

вартість на такий резерв відповідно до Застосовного законодавства; 

8.6.3.4 встановлює попередній перелік інших прав та обов’язків Первісного оператора і ДП 

«АМПУ», які безпосередньо пов’язані з майном, що передається у складі Об’єкта 

концесії, та правонаступником щодо яких виступає Концесіонер; 

8.6.3.5 уточнює перелік посад, кількість та посадові оклади Працівників, які будуть переведені 

на роботу до Концесіонера; 

8.6.3.6 перевіряє наявність спостережної геодезичної мережі на причалах, що знаходяться у 

складі Об’єкта концесії, а також наявність всієї необхідної документації з технічної 

експлуатації портових гідротехнічних споруд, оформленої відповідно до Застосовного 

законодавства щодо правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд. 

8.6.4 Якщо під час проведення інвентаризації будуть виявлені основні засоби, які не придатні до 

експлуатації і не підлягають відновленню, вони за погодженням з Концесіонером, 

включаються в окремий інвентаризаційний опис, не підлягають передачі Концесіонеру та 

підлягають списанню у порядку, встановленому Застосовним законодавством. Концесіонер 

має право корегувати шляхом зазначення, які основні засоби не повинні списуватися та в 

будь-якому випадку підлягають передачі. 

8.6.5 Якщо за результатами проведення інвентаризації виявлено зменшення кількості майна, 

зазначеного в Додатку 2 (Початкова передача активів) Договору, або основні засоби, які 

підлягають списанню відповідно до пункту 8.6.4 Договору, до переліку майна, викладеному 

в Додатку 2 (Початкова передача активів) Договору, вносяться відповідні зміни шляхом 

підписання додаткової угоди до Договору. 

8.6.6 Після закінчення всіх заходів, передбачених пунктом 8.6.3 Договору, спільна комісія 

протягом 5 (п’яти) днів готує звіт, в якому відображає всі результати та переліки після 

проведення таких заходів та який передається на погодження Концесієдавцю. 

8.6.7 Концесієдавець погоджує звіт спільної комісії протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання звіту. 

8.7 Укладення договору для цілей тимчасового управління (експлуатації) Об’єкта концесії 

Первісним оператором  

8.7.1 Концесієдавець забезпечує укладення Первісним оператором з Концесіонером договорів з 

відкладальною обставиною, відповідно до яких:  

8.7.1.1 Первісному оператору надається право управляти майном, переданим Концесіонеру у 

складі Об’єкта концесії під час Основної передачі, та експлуатувати його; 

8.7.1.2 Первісному оператору надаються: (і) право доступу до причалів та (іі) право залучати 

до виконання робіт Працівників, прийнятих на роботу Концесіонером в порядку 

переведення під час Основної передачі, для обслуговування майна за відповідними 

договорами;  
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8.7.1.3 Первісний оператор повинен здійснювати плату за експлуатацію майна, переданого 

Концесіонеру у складі Об’єкта концесії, а також відшкодовувати Концесіонеру витрати 

на таке майно та на оплату праці Працівників, прийнятих на роботу Концесіонером в 

порядку переведення під час Основної передачі, до моменту припинення зазначених 

договорів між Концесіонером і Первісним оператором. Плата за кожним з цих договорів 

має дорівнювати витратам Концесіонера на відповідне майно / оплату праці 

працівників; 

8.7.1.4 Концесіонер зобов’язується не підвищувати розмір тарифних ставок заробітної плати 

або розмір будь-яких інших заохочувальних та компенсаційних виплат Працівникам, а 

також не встановлювати нові заохочувальні та компенсаційні виплати (крім 

обов'язкових відповідно до Застосовного законодавства), протягом строку з моменту 

прийняття ним на роботу Працівників та до моменту припинення зазначених договорів 

між Концесіонером і Первісним оператором.  

8.7.2 Під відкладальною обставиною Сторони розуміють дату, з якої такий договір між 

Концесіонером і Первісним оператором вступає в дію і яка є наступним днем після настання 

Дати виконання Основної передачі.  

8.7.3 При укладанні договорів, передбачених пунктом 8.7.1 Договору, Первісний оператор, 

Концесієдавець та Концесіонер також повинні передбачити, що строк їх дії закінчується 

одночасно з Датою виконання Заключної передачі відповідно до пункту 8.14.4 Договору. 

8.8 Основна передача  

8.8.1 Основна передача починається після сплину 10 (десяти) Робочих днів з Дати виконання Умов 

для Основної передачі та повинна бути проведена протягом 10 (десяти) Робочих днів. 

8.8.2 Основна передача включає в себе та вважається виконаною після проведення таких заходів: 

8.8.2.1 передача Концесіонеру майна, визначеного Додатком 2 (Початкова передача активів) 

Договору, з урахуванням остаточного переліку майна у складі Об’єкта концесії після 

його інвентаризації, шляхом підписання акта приймання-передачі відповідно до 

положень пункту 8.8.3 Договору; 

8.8.2.2 прийняття Концесіонером на роботу шляхом переведення Працівників (за їх згодою) з 

урахуванням положень пункту 8.8.5 Договору; 

8.8.2.3 викуп Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів і 

передача в порядку правонаступництва кредиторської та дебіторської заборгованості 

Первісного оператора в порядку та на умовах, визначених пунктом 8.8.4 Договору. 

8.8.3 Передача майна 

8.8.3.1 Передача майна у складі Об’єкта концесії здійснюється у погоджений Первісним 

оператором, ДП «АМПУ», Концесієдавцем та Концесіонером час. 

8.8.3.2 Концесієдавець забезпечує, що Первісний оператор та ДП «АМПУ» передають, а 

Концесіонер приймає майно, визначене Додатком 2 (Початкова передача активів) 
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Договору, з урахуванням результатів інвентаризації та на підставі звіту спільної комісії, 

оформленого та затвердженого відповідно до пункту 8.6 Договору. Факт передачі майна 

підтверджується актом(-ми) приймання-передачі, підписаним(-и) уповноваженими 

представниками Сторін та скріпленим(-и) їх печатками (за наявності). 

8.8.3.3 Майно, передане Концесіонеру у складі Об’єкта концесії, включається до балансу 

Концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії.  

8.8.4 Викуп Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів і 

передача в порядку правонаступництва кредиторської і дебіторської заборгованості 

Первісного оператора 

8.8.4.1 Концесієдавець зобов'язаний забезпечити укладення Первісним оператором з 

Концесіонером договору про викуп Концесіонером Інших необоротних матеріальних 

активів та оборотних матеріальних активів і передачу в порядку правонаступництва 

кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного оператора за попередніми 

переліками та ціною, визначеними у звіті спільної комісії, оформленому та 

затвердженому відповідно до пункту 8.6 Договору. 

8.8.4.2 Договір викупу Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних 

активів і передачі в порядку правонаступництва кредиторської та дебіторської 

заборгованості Первісного оператора повинен бути укладеним (і) на умовах 

попередньої оплати протягом 10 (десяти) Робочих днів з дати його укладення, (іі) з 

урахуванням порядку уточнення переліків Інших необоротних матеріальних активів та 

оборотних матеріальних активів і кредиторської та дебіторської заборгованості, 

передбаченого пунктом 8.13.2.1 Договору, (ііі) із зазначенням умов, які регулюють 

порядок передачі Концесіонеру за правонаступництвом кредиторської та дебіторської 

заборгованості Первісного оператора та питання компенсації різниці між 

кредиторською та дебіторською заборгованістю, та (іv) із зазначенням порядку 

проведення коригуючих розрахунків за наслідками уточнення переліків активів та 

кредиторської і дебіторської заборгованості.  

8.8.4.3 Передача Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів 

і кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного оператора за договором, 

передбаченим пунктом 8.8.4.2,оформлюється актом приймання-передачі та 

здійснюється під час Заключної передачі відповідно до пункту 8.14.2 Договору з 

урахуванням уточнення переліків таких активів та кредиторської і дебіторської 

заборгованості, проведеного відповідно до пункту 8.13.2.1 Договору.  

8.8.4.4 Інші умови викупу Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних 

активів і передачі в порядку правонаступництва кредиторської і дебіторської 

заборгованості Первісного оператора визначаються договором, укладеним між 

Первісним оператором та Концесіонером. 

8.8.5 Переведення працівників 

8.8.5.1 Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер підтверджують, що 

станом на Дату укладення Договору кількість Працівників, які підлягають переведенню 
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на роботу до Концесіонера, становить: [670] осіб – від Первісного оператора; [2] особи 

– від ДП «АМПУ». Орієнтовний перелік посад, кількість та посадові оклади 

Працівників станом на 01.03.2019 наведені в Додатку 11 (Працівники) до Договору. 

Зазначений перелік може бути уточнений відповідно до пункту 8.6.3.5 Договору, в разі 

припинення трудових відносин Працівників з Первісним оператором або ДП «АМПУ» 

на момент уточнення. 

8.8.5.2 Концесіонер повинен найняти Працівників ДП «АМПУ» із збереженням заробітної 

плати на рівні не нижче встановленого станом на 01.03.2019 (перше березня дві тисячі 

дев’ятнадцятого року), а саме не менше розміру місячного фонду заробітної плати для 

таких Працівників загальною сумою 27 028,33 грн (двадцять сім тисяч двадцять вісім 

гривень 33 коп.), з індексацією, а також з урахуванням зростання прожиткового 

мінімуму до Дати укладення. 

8.8.5.3 Концесіонер повинен найняти Працівників Первісного оператора із збереженням 

заробітної плати (з урахуванням посадових окладів зазначених у Додатку 11 

(Працівники) та додаткової заробітної плати, передбаченої колективним договором) на 

рівні не нижче встановленого станом на 01.03.2019 (перше березня дві тисячі 

дев’ятнадцятого року), з індексацією, а також з урахуванням зростання прожиткового 

мінімуму до Дати укладення. 

8.8.5.4 Концесієдавець забезпечує здійснення Первісним оператором та ДП «АМПУ» всіх 

необхідних дій для оформлення переведення, а Концесіонер приймає на роботу шляхом 

переведення Працівників (з урахуванням уточненого переліку відповідно до пункту 

8.6.3.5 Договору), функціональні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією майна, що 

передається у складі Об’єкта концесії 

8.8.5.5 Концесіонер може самостійно визначати, на які посади приймаються на роботу 

Працівники, проте вони повинні відповідати їх спеціальності і кваліфікації, а також 

характеру посадових обов’язків, які Працівники виконували до переведення. 

8.8.5.6 Переведення Працівників на роботу до Концесіонера вважається здійсненим після 

оформлення переведення всіх Працівників, які надали свою згоду на таке переведення. 

8.8.6 Після здійснення всіх заходів Основної передачі, передбачених пунктом 8.8.2 цього 

Договору, Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер підписують 

акт виконання Основної передачі. Дата підписання такого акта є «Датою виконання 

Основної передачі». 

8.9 Окремі зобов’язання, що виникають з Дати виконання Основної передачі 

8.9.1 Протягом року після передачі майна відповідно до пункту 8.8.3 Договору Концесіонер має 

право повернути рухоме майно, яке було передане в складі Об’єкта концесії (окрім Інших 

необоротних та оборотних матеріальних активів), яке він вважає непотрібним для здійснення 

Концесійної діяльності, для чого він надсилає відповідне письмове повідомлення 

Концесієдавцю з переліком рухомого майна для повернення. Концесієдавець протягом 10 

(десяти) Робочих днів з дня отримання повідомлення Концесіонера зобов’язаний визначити 

державне підприємство, яке прийме таке майно, та забезпечити прийняття такого майна 
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визначеним державним підприємством, а в разі відсутності такого визначеного підприємства 

– ДП «АМПУ», шляхом підписання акту приймання-передачі з Концесіонером. 

8.9.2 Концесіонер зобов’язаний застрахувати в порядку, передбаченому пунктом 32.2 Договору, 

передане йому майно протягом 3 (трьох) місяців з дати підписання відповідних актів 

приймання-передачі. 

8.9.3 Протягом 6 (шести) місяців з Дати виконання Основної передачі Концесієдавець забезпечує, 

а Концесіонер здійснює реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

(1) припинення прав господарського відання Первісного оператора та ДП «АМПУ» на 

цілісний майновий комплекс та нерухоме майно, яке не увійшло до складу цілісного 

майнового комплексу та не є Об’єктом концесії, (2) права власності Концесієдавця окремо 

на цілісний майновий комплекс та інші об’єкти нерухомості, які залишаються на балансі 

Первісного оператора та ДП «АМПУ» та (3) іншого речового права (володіння) 

Концесіонера на цілісний майновий комплекс. 

8.9.4  Концесіонер зобов’язується (і) не здійснювати дії щодо стягнення дебіторської 

заборгованості з державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу» (код ЄДРПОУ 30218246) 

в розмірі [2 253 962,86 грн. (два мільйони двісті п’ятдесят три тисячі дев’ятсот шістдесят дві 

гривні 86 копійок)], яка передана йому в порядку правонаступництва відповідно до пункту 

8.8.4 Договору, протягом 17 (сімнадцяти) років з моменту укладення відповідного договору, 

а також (іі) не ініціювати процедуру банкрутства щодо державного підприємства «Укрсервіс 

Мінтрансу» (код ЄДРПОУ 30218246) через несплату зазначеної дебіторської заборгованості. 

8.10 Умови для Заключної передачі 

8.10.1 Здійснення Заключної передачі залежить від виконання або скасування таких умов («Умови 

для Заключної передачі») відповідно до умов цього Договору: 

8.10.1.1 Концесіонер сплачує ЄБРР другий платіж в якості компенсації витрат на підготовку 

техніко-економічного обґрунтування і проекту Конкурсної документації для реалізації 

Проекту відповідно до пункту 8.11 Договору; 

8.10.1.2 Концесіонер отримує Дозвільні документи, що необхідні для здійснення Концесійної 

діяльності, перелік яких наведений у пункті 8.12 Договору; 

8.10.1.3 У порядку, визначеному пунктом 8.13 Договору, Первісний оператор, ДП «АМПУ», 

Концесієдавець та Концесіонер проводять уточнюючу інвентаризацію та здійснюють 

інші дії з метою встановлення факту наявності майна та погодження остаточного 

переліку майна, яке буде передане Концесіонеру під час Заключної передачі. 

8.10.2 Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер забезпечують виконання 

Умов для Заключної передачі або їх скасування за взаємною згодою у найкоротші строки, та 

в будь-якому разі не пізніше 6 (шести) місяців після Дати виконання Основної передачі 

(«Попередній строк виконання Умов для Заключної передачі»), з урахуванням таких 

умов: 

8.10.2.1 Строк виконання Концесіонером умов, передбачених пунктами 8.10.1.1 та 8.10.1.2 цього 

Договору, починається з наступного дня після Дати виконання Основної передачі та не 
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повинен перевищувати 150 (сто п’ятдесят) днів. Коли зазначені Умови для Заключної 

передачі виконані або частково скасовані, Концесіонер надсилає відповідне письмове 

повідомлення Концесієдавцю з підтвердними документами (копіями документів про 

підтвердження оплати відповідно до пункту 8.11 та копіями Дозвільних документів, 

отриманих за пунктом 8.12 Договору). У разі згоди з належним виконанням 

Концесіонером цих Умов для Заключної передачі, Концесієдавець надсилає 

Концесіонеру відповідне підтвердження; 

8.10.2.2 Строк виконання умови, передбаченої пунктом 8.10.1.3 цього Договору, починається з 

наступного дня після надсилання Концесіонером та Концесієдавцем повідомлення 

відповідно до пункту 8.10.2.1 Договору та не повинен перевищувати 10 (десять) 

Робочих днів.  

8.10.3 До дати закінчення строків виконання Умов для Заключної передачі, передбачених пунктом 

8.10.2 Договору, відповідні Умови для Заключної передачі можуть бути повністю або 

частково скасовані за взаємною письмовою згодою Концесієдавця та Концесіонера. У разі 

скасування будь-якої з Умов для Заключної передачі Концесіонер та Концесієдавець можуть 

визначити в письмовому вигляді, що на них чи одного з них покладається зобов’язання 

виконати цю умову у майбутньому, і вказати для цього відповідний строк. 

8.10.4 Якщо за (і) 5 (п’ять) Робочих днів до закінчення перебігу строку, передбаченого пунктом 

8.10.2.1 Договору, та (іі) 2 (два) Робочі дні до закінчення перебігу строку, передбаченого 

пунктом 8.10.2.2 Договору, відповідні Умови для Заключної передачі не виконані, 

Концесіонер зобов’язаний в найкоротший строк (але не більше (і) 5 (п’яти) Робочих днів та 

(іі) 1 (одного) Робочого дня – для зазначених у пунктах 8.10.2.1 та 8.10.2.2 строків відповідно) 

повідомити Концесієдавця про статус виконання Умови для Заключної передачі, проблеми, 

з якими зіткнувся Концесіонер при їх виконанні, а також очікування Концесіонера щодо 

строку, необхідного для їх виконання. Після цього Первісний оператор, ДП «АМПУ», 

Концесієдавець та Концесіонер в найкоротший строк повинні зустрітися, обговорити 

ситуацію та розробити план подальших дій. 

8.10.5 Якщо на дати закінчення строків виконання Умов для Заключної передачі, передбачених 

пунктом 8.10.2 Договору, відповідні Умови для Заключної передачі не будуть виконані або 

скасовані за взаємною письмовою згодою Концесієдавця та Концесіонера, то Концесієдавець 

шляхом повідомлення Концесіонера не пізніше ніж у день спливу відповідного строку 

виконання Умови для Заключної передачі має право продовжити такий строк, але не більше 

ніж на: 

8.10.5.1 90 (дев’яносто) днів – для строку, встановленого пунктом 8.10.2.1 Договору (щодо 

Умови для заключної передачі, передбаченої пунктом 8.10.1.2 Договору); 

8.10.5.2 10 (десять) Робочих днів – для строку, встановленого пунктом 8.10.2.2 Договору. 

8.10.5.3 Подальше продовження строків виконання Умов для Заключної передачі можливе лише 

за взаємною письмовою згодою Концесіонера та Концесієдавця. 

8.10.6 Якщо протягом Попереднього строку виконання Умов для Заключної передачі (враховуючи 

можливе його продовження за рахунок строків у порядку, передбаченому пунктом 8.10.5 
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Договору) Умови для Заключної передачі не були виконані і Попередній строк виконання 

Умов для Заключної передачі не був надалі продовжений шляхом продовження строків, 

передбачених пунктом 8.10.2 Договору, з п’ятого Робочого дня з дати завершення 

Попереднього строку виконання Умов для Заключної передачі Концесіонер або 

Концесієдавець може вирішити припинити цей Договір, надіславши відповідно іншій 

стороні повідомлення про припинення Договору протягом 44 (сорока чотирьох) Робочих 

днів. Після закінчення цього періоду Договір автоматично припиняється без надсилання 

додаткових повідомлень, окрім випадку, коли невиконані Умови для заключної передачі 

були виконані або скасовані на момент або до настання дати спливу зазначених 44 (сорока 

чотирьох) Робочих днів (в такому випадку Договір не припиняється). 

8.10.7 У разі припинення Договору за пунктом 8.10.6 Договору: 

8.10.7.1 Концесієдавець повертає Переможцю Забезпечення Пропозиції протягом 10 (десяти) 

днів, а також повертає Концесіонеру кошти, сплачені ним на виконання пунктів 8.4 та 

8.11 Договору (якщо це застосовно), крім випадку, коли невиконання Умов для 

Заключної передачі сталося з вини Переможця та/або Концесіонера. Повернення 

Забезпечення Пропозиції та коштів, сплачених відповідно до пунктів 8.4 та 8.11 

Договору (якщо це застосовно), вважатиметься єдиною та виключною вимогою 

Переможця і Концесіонера у зв’язку з Припиненням Договору, і Переможець та 

Концесіонер не матимуть інших вимог у зв'язку з таким Припиненням, у тому числі 

отримання будь-якої компенсації; 

8.10.7.2 Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер здійснюють всі 

необхідні дії для приведення прав та обов’язків до стану, що існував на дату укладення 

Договору, в тому числі: Концесіонер повертає все майно, передане йому на виконання 

цього Договору, Первісному оператору, ДП «АМПУ» або іншому підприємству за 

вказівкою Концесієдавця; Первісний оператор та Концесіонер припиняють договір 

викупу Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів та 

передачі в порядку правонаступництва кредиторської і дебіторської заборгованості 

Первісного оператора та повертають все отримане за цим договором; Концесіонер 

відмовляється від права оренди Земельної ділянки для концесії, і право постійного 

користування на неї оформлюється на балансоутримувачів відповідної нерухомості, яка 

знаходиться на Земельній ділянці для концесії; Працівники переводяться на роботу до 

Первісного оператора та ДП «АМПУ» (відповідно) тощо. 

8.10.8 Дата затвердження Концесієдавцем звіту спільної комісії за результатами проведення 

уточнюючої інвентаризації відповідно до пункту 8.13 Договору є «Датою виконання Умов 

для Заключної передачі».  

8.10.9 Первісний оператор, ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер зобов’язані забезпечити 

початок Заключної передачі на наступний Робочий день після Дати виконання Умов для 

Заключної передачі. 

8.11 Сплата частини витрат на підготовку техніко-економічного обґрунтування і проекту 

Конкурсної документації 
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8.11.1 Концесіонер зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) днів з наступного дня після Дати 

виконання Умов для Основної передачі сплатити ЄБРР другий платіж в якості компенсації 

витрат на підготовку техніко-економічного обґрунтування і проекту Конкурсної 

документації для реалізації Проекту у розмірі 1 030 550 (один мільйон тридцять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят) євро. 

8.12 Дозвільні документи 

8.12.1 З урахуванням тих видів діяльності, що здійснюються з використанням Об’єкта концесії, 

Концесіонер зобов’язаний отримати такі види Дозвільних документів: 

8.12.1.1 у сфері охорони праці: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; декларація 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці; 

8.12.1.2 у сфері здійснення діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: 

ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом; 

ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом; ліцензія на 

перевезення радіоактивних матеріалів;  

8.12.1.3 у сфері експлуатації радіоелектронних засобів: дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного засобу радіозв’язку берегових та суднових станцій; дозвіл на 

експлуатацію морської суднової станції суден портофлоту; дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного засобу морської рухомої служби; 

8.12.1.4 у сфері охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів: дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; дозвіл на спеціальне 

водокористування. 

8.12.2 З метою отримання Концесіонером всіх Дозвільних документів, наведених у пункті 8.12.1 

Договору, Концесієдавець зобов’язаний забезпечити Концесіонера всіма документами, які 

вимагаються відповідними органами влади України для отримання Дозвільних документів 

та які на момент укладення цього Договору знаходяться у розпорядженні Первісного 

оператора і ДП «АМПУ». 

8.12.3 Документація, необхідна для одержання Дозвільних документів за цим пунктом 8.12 

Договору, передається Концесіонеру не пізніше Дати виконання Основної передачі. 

8.12.4 Концесієдавець зобов’язаний сприяти Концесіонеру в отриманні Дозвільних документів 

тією мірою, наскільки це перебуває у сфері впливу Концесієдавця, та з урахуванням 

положень Застосовного законодавства. 

8.13 Уточнююча інвентаризація 

8.13.1 Уточнення переліку майна, що підлягає передачі Концесіонеру під час Заключної передачі, 

визначення фактичної його наявності і стану та вчинення інших дій, передбачених пунктом 
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8.13.2 нижче, здійснюється спільною комісією, створеною відповідно до пункту 8.6 

Договору. 

8.13.2 Спільна комісія проводить уточнюючу інвентаризацію, в межах якої: 

8.13.2.1 уточнює остаточні переліки Інших необоротних матеріальних активів та оборотних 

матеріальних активів і кредиторської і дебіторської заборгованості Первісного 

оператора, що були викуплені та передані в порядку правонаступництва на умовах, 

визначених пунктом 8.8.4 Договору, та визначає скориговану вартість: 

8.13.2.1.1 для Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних 

активів – на підставі актуалізованої оцінки, проведення якої спільна комісія повинна 

забезпечити незалежним експертом, який проводив оцінку відповідно до пункту 

8.6.3.2 Договору; 

8.13.2.1.2 для кредиторської та дебіторської заборгованості – за балансовою вартістю 

Первісного оператора на момент проведення такого уточнення. При цьому при 

виявленні безнадійної дебіторської заборгованості Первісний оператор повинен 

нарахувати резерв знецінення в розмірі такої заборгованості та скорегувати балансову 

вартість на такий резерв відповідно до Застосовного законодавства; 

8.13.2.2 встановлює остаточний перелік інших прав та обов’язків Первісного оператора і ДП 

«АМПУ», які безпосередньо пов’язані з майном, що передається у складі Об’єкта 

концесії, та правонаступником щодо яких виступає Концесіонер. 

8.13.3 Після закінчення всіх заходів, передбачених пунктом 8.13.2 Договору, спільна комісія в 

найкоротший строк, але не більше 2 (двох) Робочих днів готує звіт, який передається на 

погодження Концесієдавцю. 

8.13.4 Концесієдавець погоджує звіт спільної комісії в найкоротший строк, але не більше 2 (двох) 

Робочих днів з дня отримання звіту. 

8.13.5 Заключна передача починається на наступний Робочий день після Дати виконання Умов для 

Заключної передачі та повинна бути проведена в найкоротший строк, але не більше 2 (двох) 

Робочих днів. 

8.14 Заключна передача 

8.14.1 Заключна передача включає в себе та вважається виконаною після проведення таких заходів: 

8.14.1.1 Первісний оператор, Концесієдавець та Концесіонер з урахуванням уточнених переліків 

та скоригованих (і) викупної вартості Інших необоротних матеріальних активів та 

оборотних матеріальних активів і (іі) балансової вартості кредиторської та дебіторської 

заборгованості, відображених у звіті спільної комісії за результатом уточнюючої 

інвентаризації відповідно до пункту 8.13 Договору, здійснюють передачу таких активів 

та кредиторської і дебіторської заборгованості Концесіонеру в порядку та на умовах, 

визначених пунктом 8.14.2 Договору; 
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8.14.1.2 оформлення правонаступництва Концесіонера щодо прав та обов’язків Первісного 

оператора і прав та обов’язків ДП «АМПУ», які безпосередньо пов’язані з майном, що 

передається у складі Об’єкта концесії, відповідно до положень пункту 8.14.3 цього 

Договору (за виключенням кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного 

оператора, що була передана в порядку правонаступництва на умовах, визначених 

пунктом 8.8.4 Договору). 

8.14.2 Передача Інших необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів і 

кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного оператора 

8.14.2.1 Передача Концесіонеру Інших необоротних матеріальних активів та оборотних 

матеріальних активів і кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного 

оператора здійснюється у погоджений Первісним оператором, Концесієдавцем та 

Концесіонером час. 

8.14.2.2 Концесієдавець забезпечує передачу Первісним оператором Концесіонеру Інших 

необоротних матеріальних активів та оборотних матеріальних активів і кредиторської 

та дебіторської заборгованості Первісного оператора, що були викуплені та передані в 

порядку правонаступництва на умовах, визначених пунктом 8.8.4 Договору, з 

урахуванням результатів уточнюючої інвентаризації. Факт передачі Інших необоротних 

матеріальних активів та оборотних матеріальних активів і кредиторської та дебіторської 

заборгованості Первісного оператора підтверджується актом приймання-передачі, 

підписаним уповноваженими представниками Сторін та скріпленим їх печатками (за 

наявності), в якому зазначаються уточнені переліки активів та кредиторської і 

дебіторської заборгованості та скоригована вартість за результатами уточнюючої 

інвентаризації відповідно до пункту 8.13 Договору. 

8.14.3 Правонаступництво 

8.14.3.1 Концесіонер є правонаступником щодо: 

8.14.3.1.1 всіх прав та обов’язків Первісного оператора, в тому числі таких, що 

випливають із договорів, судових справ, виконавчих проваджень, правовідносин щодо 

погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, надмірно сплачених 

зобов’язань або невідшкодованих податків і зборів; 

8.14.3.1.2 (і) прав та обов’язків ДП «АМПУ», які безпосередньо пов’язані з майном, що 

передається у складі Об’єкта концесії, та випливають із договорів (у тому числі із 

договорів з АТ «Укрзалізниця», договорів про надання (постачання) комунальних 

послуг, які пов’язані з Об’єктом концесії, та пов’язаних з такими договорами 

правовідносин (зокрема, технічних умов, єдиного технологічного процесу роботи 

під’їзної колії і станції примикання тощо) – окрім дебіторської та кредиторської 

заборгованості ДП «АМПУ», (іі) пов’язаних із переліченими правами та обов’язками 

судових справ та виконавчих проваджень, а також судових справ та виконавчих 

проваджень, безпосередньо пов’язаних з майном, що передається у складі Об’єкта 

концесії (окрім судових справ та виконавчих проваджень щодо стягнення дебіторської 

та кредиторської заборгованості ДП «АМПУ» та пов'язаних із такою заборгованістю 

штрафних санкцій та збитків). 
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8.14.3.2 Правонаступництво Концесіонера щодо кредиторської та дебіторської заборгованості 

Первісного оператора відбувається відповідно пункту 8.8.4 Договору. 

8.14.3.3 На підставі звіту спільної комісії, оформленого та затвердженого за результатами 

уточнюючої інвентаризації відповідно до пункту 8.13 Договору, Концесієдавець 

зобов'язаний забезпечити в день підписання акта приймання-передачі відповідно до 

пункту 8.14.2 Договору укладення між Первісним оператором, ДП «АМПУ» та 

Концесіонером актів про передачу в порядку правонаступництва прав та обов’язків, які 

безпосередньо пов’язані з майном, яке передається у складі Об’єкта концесії (за 

виключенням дебіторської та кредиторської заборгованості Первісного оператора, що 

була передана в порядку правонаступництва на умовах, визначених пунктом 8.8.4 

Договору). В таких актах зазначається перелік та обсяг прав та обов’язків та перелік 

договорів, судових справ, виконавчих проваджень, правовідносин щодо погашення 

грошових зобов’язань чи податкового боргу, надмірно сплачених зобов’язань або 

невідшкодованих податків і зборів та інших правовідносин, правонаступником щодо 

яких виступатиме Концесіонер. 

8.14.3.4 Концесіонер виступає правонаступником щодо прав та обов’язків відповідно до пункту 

8.14.3.3 Договору з дати підписання відповідних актів приймання-передачі, окрім 

правонаступництва щодо дебіторської та кредиторської заборгованості Первісного 

оператора, яке відбувається з дати підписання акта відповідно до пункту 8.14.2 

Договору.  

8.14.3.5 Концесієдавець зобов'язаний забезпечити одночасно з підписанням актів приймання-

передачі відповідно до пунктів 8.14.3.3 та 8.14.2 Договору передачу Концесіонеру всіх 

документів, що пов'язані з правонаступництвом Концесіонера та із зобов’язаннями, за 

якими виникає правонаступництво (договори, матеріали судових справ та виконавчих 

проваджень, бухгалтерська документація тощо). 

8.14.3.6 Концесієдавець зобов’язаний забезпечити з Дати виконання Заключної передачі 

сприяння Первісного оператора в укладенні, за потреби, Концесіонером договорів в 

порядку правонаступництва з третіми особами - контрагентами Первісного оператора, 

а також сприяння Концесіонеру в судових провадженнях щодо правовідносин з третіми 

особами на підставі договорів, за якими Концесіонер виступає правонаступником. 

8.14.4 Концесіонер та Концесієдавець не пізніше наступного Робочого дня після здійснення 

останнього із заходів Заключної передачі, передбачених пунктом 8.14.1 цього Договору, на 

підтвердження здійснення всіх заходів Заключної передачі підписують акт виконання 

Заключної передачі. Дата підписання такого акта є «Датою виконання Заключної 

передачі» та одночасно датою закінчення строку Перехідного періоду. 

9. ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО НА СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ КОНЦЕСІЇ 

9.1 З Дати початку Концесіонеру відповідно до умов цього Договору надається виключне право на: 

9.1.1 створення (будівництво) Нової нерухомості порту (як зазначено в розділі 17); та 

9.1.2 управління (експлуатацію) майна у складі Об’єкта концесії. 
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9.2 Виключне право на створення (будівництво) та управління (експлуатацію) Об’єкта концесії за 

цим Договором надається Концесіонеру без обмежень у застосуванні інших вимог Договору, 

зокрема щодо: 

9.2.1 забезпечення Концесіонером вільного доступу до Території концесії для ДП «АМПУ» та 

інших осіб (як зазначено у пункті 10.4); 

9.2.2 забезпечення Концесіонером вільного доступу до Об’єкта концесії для Користувачів, 

залучення Концесіонером третіх осіб за цим Договором (як зазначено у розділі 24); 

9.2.3 здійснення Концесієдавцем Права на втручання (як зазначено в розділі 42).  

10. ТЕРИТОРІЯ КОНЦЕСІЇ 

10.1 Загальні положення про Земельну ділянку для концесії 

10.1.1 Земельна ділянка для концесії – це земельна ділянка під Об’єктом концесії, яка буде 

сформована в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

4810136600:07:004:0115 та яка необхідна для здійснення Концесійної діяльності, надається 

Концесіонеру в оренду у порядку, встановленому Застосовним законодавством, після 

припинення права постійного користування Первісного оператора вказаною земельною 

ділянкою («Земельна ділянка для концесії»). 

10.1.2 Земельна ділянка для концесії, що була сформована Концесієдавцем або за його дорученням 

підприємством, установою, організацією, що належать до сфери його управління, для цілей 

реалізації Проекту, не може бути поділена, об’єднана з іншими земельними ділянками, 

передана у заставу, передана у власність або у користування третій особі або іншим чином 

відчужена до моменту її передачі Концесіонеру.  

Первісний оператор та ДП «АМПУ» мають право здійснити, відповідно до Застосовного 

законодавства, всі дії для поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

4810136600:07:004:0115 виключно для формування Земельної ділянки для концесії та 

земельної ділянки під об’єктами нерухомості, що не входять до складу Об’єкта концесії. 

10.1.3 Концесієдавець сприяє у передачі в оренду Концесіонеру Земельної ділянки для концесії на 

Строк концесії, визначений у пункті 7.1.1, у тому числі, але не виключно, шляхом: 

10.1.3.1 погодження добровільної відмови Первісного оператора від Земельної ділянки для 

концесії у строк не пізніше 3 (трьох) місяців з Дати укладення; 

10.1.3.2 забезпечення здійснення Первісним оператором відмови від права постійного 

користування Земельною ділянкою для концесії шляхом подання до Миколаївської 

обласної державної адміністрації нотаріально засвідченої заяви про добровільну 

відмову від Земельної ділянки для концесії у строк не пізніше 4 (чотирьох) місяців з 

Дати укладення; 

10.1.3.3 звернення до Миколаївської обласної державної адміністрації з проханням сприяти 

Концесіонеру у передачі в оренду Земельної ділянки для концесії та оформленні 

відповідного договору оренди; 
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10.1.4 Концесіонер зобов’язаний укласти договір оренди Земельної ділянки для концесії та 

зареєструвати право оренди Земельної ділянки для концесії відповідно до Застосовного 

законодавства не пізніше ніж протягом 1 (одного) року з Дати укладення. Відповідно до умов 

пункту 8.3.3.2 за рішенням Концесієдавця або за згодою Концесіонера та Концесієдавця цей 

строк може бути продовжено, але не більш як на 1 (один) рік.  

10.1.5 Орендна плата за Земельну ділянку для концесії сплачується Концесіонером відповідно до 

Застосовного законодавства та положень відповідного договору оренди землі. 

10.2 Права Концесіонера щодо Території концесії 

10.2.1 З метою реалізації Проекту і з урахуванням вимог Застосовного законодавства і цього 

Договору Концесіонер має право:  

10.2.1.1 самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати господарську діяльність на 

Території концесії; 

10.2.1.2 безперешкодного доступу на Територію концесії та виходу з неї та будь-якої її частини 

без втручання з боку Концесієдавця або будь-якої третьої особи; 

10.2.1.3 надавати право доступу на Територію концесії та виходу з неї та будь-якої її частини 

третім особам в процесі звичайної експлуатації Об’єкта концесії та реалізації Проекту з 

боку Концесіонера; 

10.2.1.4 реалізовувати інші права щодо Території концесії відповідно до Застосовного 

законодавства. 

10.2.2 Концесіонер забезпечує безпеку та охорону Території концесії відповідно до положень цього 

Договору.  

10.2.3 Концесіонер не може використовувати Територію концесії для цілей, інших ніж реалізація 

Проекту відповідно до Застосовного законодавства та положень цього Договору.  

10.3 Зобов'язання Концесіонера щодо Території концесії 

10.3.1 З метою реалізації Проекту і з урахуванням вимог Застосовного законодавства і цього 

Договору Концесіонер зобов’язаний: 

10.3.1.1 забезпечувати використання Земельної ділянки для концесії за цільовим призначенням 

для цілей реалізації Проекту; 

10.3.1.2 додержуватися вимог Застосовного законодавства, у тому числі, але не виключно, 

законодавства про охорону довкілля, земельного законодавства; 

10.3.1.3 своєчасно сплачувати орендну плату за Земельну ділянку для концесії відповідно до 

умов договору оренди Земельної ділянки для концесії; 

10.3.1.4 не порушувати прав власників та землекористувачів суміжних з Територією концесії 

земельних ділянок; 
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10.3.1.5 дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням 

земельних сервітутів та охоронних зон. 

10.4 Доступ до Території концесії 

10.4.1 Концесіонер повинен з урахуванням вимог Застосовного законодавства та умов, визначених 

у цьому Договорі, забезпечувати вільний, безоплатний та безперешкодний доступ до 

Території концесії: 

10.4.1.1 будь-якому Органу публічної влади, який виконує передбачені Застосовним 

законодавством повноваження в межах Території концесії; 

10.4.1.2 ДП «АМПУ» до об’єктів ДП «АМПУ», які знаходяться у Порту «Ольвія» та для 

проходу/проїзду на які необхідно пересуватись через Територію концесії; 

10.4.1.3 портовому оператору та іншим особам, які відповідно до Застосовного законодавства 

здійснюють господарську діяльність з використанням причалу №1, до об’єктів, які 

знаходяться у Порту «Ольвія» та для проходу/проїзду на які необхідно пересуватись 

через Територію концесії. 

10.4.2 Якщо Концесіонер і портовий оператор або інший суб’єкт господарювання, що 

здійснюватиме господарську діяльність з використанням причалу № 1, врегулювали за 

взаємною згодою свої відносини стосовно їх діяльності у Порту «Ольвія», у тому числі щодо 

доступу до Території концесії, умов використання залізничної інфраструктури, 

диспетчеризації рухом маневрових складів поїздів, надання (постачання) електроенергії, 

водопостачання і водовідведення, на умовах, інших ніж ті, що встановлені цим Договором, 

то Сторони мають внести відповідні зміни до цього Договору щодо врегулювання таких 

відносин. 

10.4.3 Надання доступу до Території концесії будь-яким третім особам повинно здійснюватися з 

дотриманням вимог Застосовного законодавства щодо режиму у пункті пропуску через 

державний кордон України та режиму перебування і переміщення у Порту «Ольвія». 

10.5 Об'єкти культурної спадщини та Корисні копалини 

10.5.1 Якщо в будь-який час протягом Строку концесії на Території концесії будуть знайдені 

Об'єкти культурної спадщини та/або Корисні копалини, Концесіонер: 

10.5.1.1 вживає всі необхідні заходи щодо Об'єктів культурної спадщини та/або Корисних 

копалин (залежно від випадку) відповідно до вимог Застосовного законодавства, з 

урахуванням Стандарту діяльності МФК №8 «Культурна спадщина»; 

10.5.1.2 невідкладно повідомляє Концесієдавця та Незалежного інженера про відповідну 

знахідку; 

10.5.1.3 вживає заходи, проведення яких може вимагати відповідний Орган публічної влади 

згідно із Застосовним законодавством, та які можуть охоплювати припинення будь-якої 

діяльності, яка може перешкоджати вилученню або вчиненню інших необхідних дій 

щодо Об'єктів культурної спадщини та/або Корисних копалин (залежно від випадку), 



249 

Продовження додатка 2 

 

або будь-яким чином впливати на Об'єкти культурної спадщини та/або Корисні 

копалини (залежно від випадку); та 

10.5.1.4 вживає всі необхідні заходи для збереження Об'єктів культурної спадщини/або та 

Корисних копалин (залежно від випадку) в тому самому місці та стані, в якому вони 

були виявлені. 

10.5.2 Концесієдавець, відповідний Орган публічної влади та інші особи, що діють від їх імені, 

мають право доступу до Території концесії для дослідження виявлених Об'єктів культурної 

спадщини та Корисних копалин, підготовки планів, проведення розкопок та здійснення 

інших заходів щодо Об'єктів культурної спадщини або Корисних копалин відповідно до 

Застосовного законодавства, а Концесіонер має надавати необхідну допомогу відповідно 

Концесієдавцю, відповідному Органу публічної влади або особам, що діють від їх імені.  

10.5.3 Якщо для дотримання положень пункту 10.5 вимагається зупинення або тимчасове 

припинення Будівництва Комплексу, Нерухомості Північної коси чи іншої Нової 

нерухомості порту, чи іншого виконання Інвестиційних зобов’язань, Концесієдавець (або 

особа, визначена Концесієдавцем) та Концесіонер керуються процедурою продовження 

строку виконання відповідних Інвестиційних зобов’язань, передбаченою пунктом 18.4. 

10.5.4 Якщо Концесіонер поніс прямі витрати в результаті виконання вимог пункту 10.5 Договору, 

то він має право на компенсацію таких витрат після надання Концесієдавцю документів та 

інформації, що підтверджують розмір таких витрат, з урахуванням положень пункту 10.5.5. 

10.5.5 Концесіонер не має права на будь-яке продовження строку Будівництва Комплексу, 

Нерухомості Північної коси чи іншої Нової нерухомості порту, чи виконання Інвестиційних 

зобов’язань або покриття витрат відповідно до положень пункту 10.5 у випадках, коли:  

10.5.5.1 відповідна затримка у здійсненні Будівництва Комплексу, Нерухомості Північної коси 

чи іншої Нової нерухомості порту, чи виконанні Інвестиційних зобов’язань або понесені 

ним витрати пов'язані з невиконанням ним зобов'язань, передбачених пунктом 10.5.1, 

або  

10.5.5.2 окремо щодо продовження строку Будівництва Комплексу, Нерухомості Північної коси 

чи іншої Нової нерухомості порту, або виконання Інвестиційних зобов’язань – якщо на 

завершення Будівництва або виконання Інвестиційних зобов’язань вже впливають 

затримки, які пов'язані з порушенням Концесіонером інших положень цього Договору 

та є еквівалентними або більш тривалими у часі.  

10.6 Вибухонебезпечні предмети 

10.6.1 Якщо на Території концесії в будь-який час протягом Строку концесії будуть знайдені 

Вибухонебезпечні предмети, Концесіонер повинен: 

10.6.1.1 вжити всі необхідні заходи щодо Вибухонебезпечних предметів відповідно до вимог 

Застосовного законодавства; 
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10.6.1.2 невідкладно повідомити відповідний Орган публічної влади, відповідальний за 

знешкодження Вибухонебезпечних предметів, Концесієдавця та Незалежного інженера 

про виявлення Вибухонебезпечних предметів; 

10.6.1.3 припинити будь-яку діяльність та не вчиняти жодних дій, які можуть призвести до 

детонації або будь-яким чином пошкодити Вибухонебезпечні предмети або зашкодити 

їх безпечному переміщенню та знешкодженню, та вжити заходи, проведення яких може 

вимагати відповідний Орган публічної влади згідно із Застосовним законодавством; та 

10.6.1.4 вжити всі необхідні заходи для захисту життя та безпеки фізичних осіб на Території 

концесії та прилеглих до неї територіях. 

10.6.2 Концесієдавець, відповідний Орган публічної влади та інші особи, що діють від їх імені, 

мають право доступу до Території концесії для обстеження Вибухонебезпечних предметів, 

підготовки планів, знешкодження та здійснення інших заходів щодо вибухонебезпечних 

предметів, а Концесіонер має надавати необхідну допомогу Концесієдавцю, відповідному 

Органу публічної влади або особам, що діють від їх імені. 

10.6.3 Якщо для дотримання положень цього пункту 10.6 вимагається зупинення або тимчасове 

припинення Будівництва Комплексу, Нерухомості Північної коси чи іншої Нової 

нерухомості порту, чи іншого виконання Інвестиційних зобов’язань, Концесієдавець (або 

особа, визначена Концесієдавцем) та Концесіонер керуються процедурою продовження 

строку виконання відповідних Інвестиційних зобов’язань, передбаченою пунктом 18.4. 

10.6.4 Якщо Концесіонер поніс прямі витрати в результаті виконання вимог пункту 10.6 Договору, 

то він має право на компенсацію таких витрат після надання Концесієдавцю документів та 

інформації, що підтверджують розмір таких витрат, з урахуванням положень пункту 10.6.5. 

10.6.5 Концесіонер не має права на будь-яке продовження строку Будівництва Комплексу, 

Нерухомості Північної коси чи іншої Нової нерухомості порту, чи виконання Інвестиційних 

зобов’язань або покриття витрат відповідно до положень пункту 10.6 у випадках, коли: 

10.6.5.1 відповідна затримка у здійсненні Будівництва, виконанні Інвестиційних зобов’язань або 

понесені ним витрати пов'язані з невиконанням ним зобов'язань, передбачених пунктом 

10.6.1, або  

10.6.5.2 окремо щодо продовження строку Будівництва Комплексу, Нерухомості Північної коси 

чи іншої Нової нерухомості порту, або виконання Інвестиційних зобов’язань – якщо на 

завершення Будівництва чи виконання Інвестиційних зобов’язань вже впливають 

затримки, які пов'язані з порушенням Концесіонером інших положень цього Договору 

та є еквівалентними або більш тривалими у часі.  

10.7 Диспетчеризація рухом маневрових складів поїздів 

10.7.1 Концесіонер повинен з урахуванням вимог Застосовного законодавства здійснювати 

диспетчеризацію рухом маневрових складів поїздів по всіх коліях на Території концесії.  
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10.7.2 Концесіонер повинен забезпечити, щоб правила диспетчеризації рухом маневрових складів 

поїздів по всіх залізничних коліях на Території концесії враховували принцип пріоритетності 

Спеціальних вантажів і товарів подвійного використання.  

10.7.3 Портовий оператор або інший суб’єкт господарювання, що здійснюватиме господарську 

діяльність з використанням причалу № 1, має безоплатний та безперешкодний доступ до 

залізничної колії на причалі № 1 та першочергове право на використання такої колії до її 

переходу на інші залізничні колії на Території концесії та/або її зведення з іншими 

залізничними коліями на Території концесії.  

Концесіонер повинен надавати портовому оператору або іншому суб’єкту господарювання, 

що здійснюватиме господарську діяльність з використанням причалу № 1, безперешкодний 

доступ до підкранової колії на причалі № 1, що базуватиметься на принципах покриття 

обґрунтованих витрат Концесіонера та безприбутковості.  

10.7.4 Концесієдавець зобов’язується у межах та у спосіб, передбачених Застосовним 

законодавством, сприяти пріоритетності Спеціальних вантажів і товарів подвійного 

використання під час використання причалу № 1 та залізничної колії на причалі № 1, що не 

буде вважатися дискримінацією Концесіонера. 

10.7.5 Порушення Концесіонером зобов’язань, визначених у пунктах 10.7.2 та 10.7.3, вважаються 

за цим Договором істотними та є Випадком невиконання зобов’язань Концесіонера, 

передбаченим пунктом 37.1.1.19, якщо портовий оператор або інший суб’єкт 

господарювання, що здійснюватиме господарську діяльність з використанням причалу № 1, 

який постраждав від такого порушення, поніс доведені відповідно до Застосовного 

законодавства збитки, розмір яких перевищує суму в гривні, еквівалентну 1 000 000 (одному 

мільйону) доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, 

встановленого Національним банком України станом на дату виникнення таких збитків.  

10.7.6 Якщо під час виконання Концесіонером зобов’язань щодо надання пріоритетного доступу, 

визначених у пунктах 10.7.2 та 10.7.3, дії або бездіяльність портового оператора або іншого 

суб'єкта господарювання, що здійснюватиме господарську діяльність з використанням 

причалу № 1, повністю або частково унеможливили провадження Концесійної діяльності або 

призвели до понесення Концесіонером збитків, що підтверджується рішенням суду, яке 

набрало законної сили, то: 

10.7.6.1 у випадку, коли провадження Концесійної діяльності зупинилось повністю або частково 

на період від 48 (сорока восьми) до 72 (сімдесяти двох) годин, або розмір понесених 

Концесіонером збитків становить суму в гривні, еквівалентну більше ніж 500 000 

(п'ятистам тисячам) доларів США, але меншу ніж 1 000 000 (одному мільйону) доларів 

США, відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, встановленого 

Національним банком України станом на дату виникнення таких збитків, то пункти 

10.7.2-10.7.5 Договору в частині надання пріоритетного доступу втрачають чинність з 

моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду, а Концесіонер надає 

Концесієдавцю копію такого рішення; 

10.7.6.2 у випадку, коли провадження Концесійної діяльності зупинилось повністю або частково 

на більш ніж 72 (сімдесят дві) години, або розмір понесених Концесіонером збитків 
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становить суму в гривні, еквівалентну більше ніж 1 000 000 (одному мільйону) доларів 

США, відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, встановленого 

Національним банком України станом на дату виникнення таких збитків, то 

Концесіонер може ініціювати дострокове Припинення Договору у зв'язку з Випадком 

невиконання зобов'язань Концесієдавця, передбаченим пунктом 37.2.1.3, наслідком 

чого є застосування положень розділів 44-46. 

11. ЕКОЛОГІЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

11.1 Основні екологічні та соціальні вимоги 

11.1.1 Концесіонер повинен здійснювати Концесійну діяльність, управління (експлуатацію) 

Об’єкта концесії, проектування та Будівництво відповідно до вимог Застосовного 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, 

промислової безпеки, а також відповідно до Вимог до реалізації проектів ЄБРР, Стандартів 

діяльності МФК та Рекомендацій Світового банку з екології, здоров’я та безпеки. 

11.1.2 Згідно з цим розділом 11 Концесіонер також повинен дотримуватися вимог і виконувати 

зобов’язання щодо: 

11.1.2.1 виконання рекомендацій, визначених у звітах про екологічні та соціальні зобов’язання; 

11.1.2.2 Екологічної та соціальної оцінки; 

11.1.2.3 оцінки впливу на довкілля щодо видів Планованої діяльності; 

11.1.2.4 впровадження Системи екологічного і соціального менеджменту; 

11.1.2.5 розроблення та виконання Планів екологічних та соціальних заходів. 

Екологічні та соціальні вимоги стосовно окремих питань діяльності Концесіонера наведені в 

Додатку 8 (Екологічні та соціальні вимоги). 

11.1.3 Концесіонер повинен забезпечити необхідні організаційні, кадрові, та матеріальні ресурси 

для виконання екологічних та соціальних вимог до Концесійної діяльності, визначених 

Застосовним законодавством і цим Договором, у тому числі мати відповідні структурні 

підрозділи та осіб, відповідальних за виконання екологічних та соціальних вимог. 

Концесіонер повинен розробляти і впроваджувати в дію внутрішні акти з питань управління 

та роботи з персоналом в частині дотримання екологічних та соціальних стандартів 

відповідно до вимог Застосовного законодавства, Стандарту діяльності МФК 2 і Вимог до 

реалізації проектів ЄБРР 2. 

11.1.4 Концесієдавець і ДП «АМПУ» повинні сприяти Концесіонеру у розробці та реалізації 

екологічних та соціальних заходів щодо управління (експлуатації) Об’єкта концесії та 

провадження Концесійної діяльності на виконання вимог цього Договору.  

Концесіонер попередньо інформує Концесієдавця і ДП «АМПУ» про організаційно-технічні 

заходи і плани у сфері екологічної безпеки, які він здійснює на виконання вимог цього 

Договору. 
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11.2 Звіти про екологічні та соціальні зобов’язання 

11.2.1 Концесієдавець забезпечує надання Концесіонеру копій звіту про екологічний аудит (якщо 

обов'язковий екологічний аудит проводиться Концесієдавцем згідно з вимогами 

Застосовного законодавства) та звіту про обсяг екологічних та соціальних досліджень.  

11.2.2 Концесіонер повинен забезпечити виконання рекомендацій, визначених у звіті про 

екологічний аудит (якщо обов'язковий екологічний аудит проводиться Концесієдавцем 

згідно з вимогами Застосовного законодавства) та звіті про обсяг екологічних та соціальних 

досліджень (у тому числі для цілей проведення Екологічної та соціальної оцінки), зокрема 

рекомендацій, що стосуються таких аспектів: 

11.2.2.1 історичне забруднення ґрунту та ґрунтових вод; 

11.2.2.2 запобігання та контроль Забруднення; 

11.2.2.3 розвиток транспортної інфраструктури поза межами порту. 

11.3 Екологічна та соціальна оцінка 

11.3.1 Концесіонер повинен за власний рахунок провести процедуру екологічної та соціальної 

оцінки Проекту («Екологічна та соціальна оцінка») і забезпечити, щоб:  

11.3.1.1 така оцінка була здійснена відповідно до вимог Застосовного законодавства, Стандарту 

діяльності МФК 1 або Вимог до реалізації проектів ЄБРР 1 (залежно від того, який із 

цих документів встановлює більш високі стандарти) і технічного завдання з проведення 

Екологічної та соціальної оцінки, наведеного в Додатку 8 (Екологічні та соціальні 

вимоги); і 

11.3.1.2 така оцінка була здійснена уповноваженими професійними радниками (об'єднанням 

юридичних осіб або юридичними особами із залученням підрядників), які (і) мають 

відповідний досвід проведення таких оцінок в Україні, (іі) мають досвід застосування 

Стандартів діяльності МФК та Вимог до реалізації проектів ЄБРР і відповідають 

вимогам технічного завдання з проведення Екологічної та соціальної оцінки, наведеного 

в Додатку 8 (Екологічні та соціальні вимоги). 

11.3.2 Результати Екологічної та соціальної оцінки та відповідні заходи, визначені за її 

результатами, відображаються у звіті з Екологічної та соціальної оцінки, підготовленому 

залученими Концесіонером професійними радниками (як зазначено у пункті 11.3.1.2) 

відповідно до технічного завдання з проведення Екологічної та соціальної оцінки, 

наведеного в Додатку 8 (Екологічні та соціальні вимоги). 

11.3.3 Концесіонер повинен надати Концесієдавцю і ДП «АМПУ» копію звіту з Екологічної та 

соціальної оцінки не пізніше ніж через 5 (п’ять) днів після отримання Концесіонером такого 

звіту. 

11.3.4 Виконання заходів, визначених за результатами Екологічної та соціальної оцінки, повинне 

бути окремо погоджене з Концесієдавцем та Незалежним інженером до початку будь-якого 
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Будівництва на виконання умов цього Договору, у тому числі до проведення підготовчих 

робіт. 

11.4 Оцінка впливу на довкілля 

11.4.1 У зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Концесіонер повинен у порядку 

і на умовах, визначених Застосовним законодавством, проводити оцінку впливу на довкілля 

щодо видів Планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до 

Застосовного законодавства, у тому числі оцінку впливу на довкілля будівництва Нової 

нерухомості порту. 

11.4.2 Концесіонер повинен проводити оцінку впливу на довкілля щодо Планованої діяльності до 

прийняття рішення про провадження відповідної Планованої діяльності, яка потребує 

проведення оцінки впливу на довкілля згідно із Застосовним законодавством. Зокрема, у 

випадку Будівництва, яке потребує проведення оцінки впливу на довкілля, оцінка впливу на 

довкілля повинна бути проведена до отримання Дозвільних документів на здійснення 

Будівництва. 

11.4.3 Після завершення оцінки впливу на довкілля Планованої діяльності Концесіонер повинен 

надати Концесієдавцю і ДП «АМПУ» копії документів, які підтверджують проходження 

оцінки впливу на довкілля відповідної Планованої діяльності, протягом 5 (п’яти) днів з 

моменту отримання таких документів. 

11.4.4 Виконання заходів, визначених за результатами оцінки впливу на довкілля, повинне бути 

окремо погоджене з Концесієдавцем та Незалежним інженером до початку будь-якого 

Будівництва на виконання умов цього Договору, у тому числі до проведення підготовчих 

робіт. 

11.5 Система екологічного і соціального менеджменту 

11.5.1 Протягом Строку виконання Мінімальних та Залишкових інвестиційних зобов'язань 

Концесіонер повинен розробити, впровадити, підтримувати, та, за потреби, адаптувати 

Систему екологічного і соціального менеджменту (СЕСМ), що відповідатиме характеру та 

масштабам впливів Концесійної діяльності, рівням відповідних екологічних та соціальних 

ризиків, та задовольнятиме вимоги Стандартів діяльності МФК, Вимог до реалізації проектів 

ЄБРР, стандартів ISO 14001, ISO 45001:2018. 

11.5.2 СЕСМ повинна охоплювати такі елементи: 

11.5.2.1 екологічна і соціальна політика з визначенням екологічних і соціальних цілей та 

принципів, що забезпечать досягнення у Проекті належних екологічних і соціальних 

показників; 

11.5.2.2 процедура визначення екологічних та соціальних ризиків та впливів, що пов’язані із 

Концесійною діяльністю упродовж всього Строку концесії;  

11.5.2.3 програми з управління визначеними екологічними і соціальними впливами. Програми 

мають складатися з набору задокументованих операційних процедур, планів, практик та 
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допоміжних документів. Ключовим елементом програм є Плани екологічних та 

соціальних заходів (як зазначено в пункті 11.6); 

11.5.2.4 організаційні можливості та зобов'язання. Концесіонер повинен створити, підтримувати 

та зміцнювати організаційну структуру, в якій будуть визначені ролі, функції та 

повноваження із впровадження СЕСМ. Концесіонер повинен забезпечити належну 

кваліфікацію та навчання працівників, які безпосередньо відповідають за екологічну та 

соціальну діяльність; 

11.5.2.5 готовність до надзвичайних ситуацій. Концесіонер повинен забезпечити готовність і 

реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із Концесійною діяльністю, у спосіб, що 

запобігає або пом'якшує впливи на людей та довкілля; 

11.5.2.6 взаємодія із зацікавленими сторонами. Концесіонер повинен взаємодіяти із 

зацікавленими сторонами на основі надання місцевим громадам, на які прямо впливає 

Концесійна діяльність (зокрема через забруднення атмосферного повітря, води, шум, 

вібрацію, дорожній рух), а також іншим відповідним зацікавленим сторонам доступ до 

своєчасної, релевантної, зрозумілої та доступної інформації відповідно до вимог 

Застосовного законодавства. Процес має також охоплювати механізм отримання та 

опрацювання звернень і скарг від зацікавлених сторін; 

11.5.2.7 моніторинг. Концесіонер повинен здійснювати моніторинг ефективності реалізації 

програм з управління екологічними і соціальними впливами та відповідності 

Концесійної діяльності вимогам, визначеним в актах Застосовного законодавства, 

Стандартах діяльності МФК та Вимогах до реалізації проектів ЄБРР. 

11.5.3 В процесі розробки СЕСМ, Концесіонер може використати наявні елементи СЕСМ, за умови 

їхньої відповідності вимогам, що зазначені в пункті 11.5.1, або адаптувати наявні елементи 

СЕСМ до таких вимог. 

11.6 Плани екологічних та соціальних заходів 

11.6.1 Концесіонер забезпечує розроблення, узгодження із Концесієдавцем, та впровадження у 

Концесійній діяльності (у тому числі третіми особами, яких залучає Концесіонер у своїй 

Концесійній діяльності за цим Договором) Планів екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ), 

що спрямовані на мінімізацію визначених екологічних і соціальних впливів Проекту та 

забезпечення відповідності вимогам Застосовного законодавства, Стандартам діяльності 

МФК та Вимогам до реалізації проектів ЄБРР.  

11.6.2 Перелік ПЕСЗ визначається за погодженням між Концесіонером та Концесієдавцем і 

повинен охоплювати щонайменше (для кожного виду діяльності/заходу): 

11.6.2.1 план екологічних та соціальних заходів на етапі будівництва; 

11.6.2.2 план екологічних та соціальних заходів на етапі експлуатації; 

11.6.2.3 план взаємодії із зацікавленими сторонами; 

11.6.2.4 план управління охороною; 
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11.6.2.5 план управління безпекою руху; 

11.6.2.6 план заходів з охорони праці та техніки безпеки; 

11.6.2.7 план контролю якості повітря; 

11.6.2.8 план контролю рівнів шуму; 

11.6.2.9 план управління азбестовмісними матеріалами; 

11.6.2.10 план управління відходами; 

11.6.2.11 план управління небезпечними речовинами; 

11.6.2.12 план готовності та реагування на надзвичайні ситуації; 

11.6.2.13 план дій у разі виявлення Об’єктів культурної спадщини; 

11.6.2.14 план управління залученням підрядників 

11.6.2.15 план взаємодії Концесіонера та ДП «АМПУ» при локалізації та ліквідації розливу 

забруднюючих речовин; 

11.6.2.16 план управління біорізноманіттям. 

11.6.3 ПЕСЗ повинні містити: 

11.6.3.1 конкретний та стислий опис планованого заходу;  

11.6.3.2 вимірюваний показник виконання планованого заходу; 

11.6.3.3 орієнтовні строки реалізації планованого заходу; 

11.6.3.4 посаду особи, відповідальної за впровадження заходу; 

11.6.3.5 орієнтовні витрати на впровадження планованого заходу. 

11.6.4 Концесіонер повинен визначати порядок моніторингу виконання кожного ПЕСЗ з 

урахуванням вимог Застосовного законодавства, Вимог до реалізації проектів ЄБРР, 

Стандартів діяльності МФК та Рекомендацій Світового банку з екології, здоров’я та безпеки. 

11.6.5 Концесіонер повинен подавати відповідні ПЕСЗ на розгляд Концесієдавця не пізніше ніж за 

30 (тридцять) днів до запланованого початку Будівництва, реконструкції, провадження 

певного виду Концесійної діяльності (залежно від випадку), якщо інший строк не 

передбачений у відповідному плані, у звіті з Екологічної та соціальної оцінки або в актах 

Застосовного законодавства, та надавати копії таких планів ДП «АМПУ». 

11.7 Екологічні ризики 

11.7.1 З Дати початку Концесіонер несе усі екологічні ризики, які пов'язані з Об'єктом концесії та 

Земельною ділянкою для концесії та можуть випливати із Забруднення, іншої шкоди 
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навколишньому природному та соціальному середовищу та недотримання вимог 

Застосовного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

охорони праці та промислової безпеки («Екологічні ризики»), у тому числі понесення 

витрат, збитків та упущеної вигоди у зв'язку з усуненням або мінімізацією Екологічних 

ризиків для провадження Концесійної діяльності та виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором, окрім випадків, визначених пунктом 11.7.3 нижче. 

11.7.2 Концесіонер повинен повідомляти Концесієдавця і ДП «АМПУ» про всі виявлені ним 

Екологічні ризики у максимально короткі строки, однак у будь-якому випадку не пізніше ніж 

через 2 (два) дні з дня виявлення відповідного Екологічного ризику.  

11.7.3 Якщо Екологічний ризик виник не з вини Концесіонера або залучених ним відповідно до 

цього Договору третіх осіб внаслідок дій або подій, що мали місце до Дати виконання 

Основної передачі (у тому числі внаслідок дій Первісного оператора), та призвів до істотного 

обмеження Концесіонера у можливості здійснення Концесійної діяльності, управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії та Будівництва або необхідності понесення у зв’язку з цим 

будь-яких істотних витрат: 

11.7.3.1 Концесієдавець може протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з дня повідомлення про 

Екологічний ризик Концесіонером прийняти рішення про усунення або мінімізацію 

такого Екологічного ризику власними силами. У цьому випадку: 

11.7.3.1.1 якщо для дотримання положень цього пункту 11.7.3.1 вимагається зупинення 

або тимчасове припинення виконання Будівництва чи Інвестиційних зобов’язань, 

Концесіонер та Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) керуються 

процедурою продовження строку Будівництва чи Інвестиційних зобов’язань, 

передбаченою пунктом 18.6; 

11.7.3.1.2 Концесіонер має право вимагати компенсації витрат, збитків та упущеної 

вигоди, які він поніс у зв’язку з повною або частковою зупинкою чи обмеженням 

Концесійної діяльності у зв’язку із процесом усунення або мінімізації Екологічного 

ризику; 

11.7.3.1.3 якщо сума витрат, збитків та упущеної вигоди, яку поніс Концесіонер у 

зв’язку з усуненням або мінімізацією Екологічного ризику, становить еквівалент 

більше ніж 5 000 000 (п’ять мільйонів) доларів США, або якщо усунення або 

мінімізація Екологічного ризику триває більше ніж 1 (один) рік з дати виявлення 

Екологічного ризику, Концесіонер може вимагати дострокового Припинення 

Договору відповідно до пункту 44.2. 

11.7.3.2 Концесієдавець може відмовитись від усунення або мінімізації такого Екологічного 

ризику власними силами (або не повідомити Концесіонера про передбачене пунктом 

11.7.3.1 рішення протягом вказаного в пункті 11.7.3.1 строку). У цьому випадку 

Концесіонер протягом 33 (тридцяти трьох) Робочих днів здійснює розрахунок вартості 

та строку усунення такого Екологічного ризику (виходячи з принципів максимальної 

ефективності та мінімізації витрат та строків), і: 
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11.7.3.2.1 якщо сума витрат на усунення або мінімізацію Екологічного ризику 

становить еквівалент більше ніж 5 000 000 (п’ять мільйонів) доларів США, або якщо 

усунення або мінімізація Екологічного ризику однозначно триватиме більше ніж 1 

(один) рік з дати виявлення Екологічного ризику, може відмовитись усувати або 

мінімізувати такий Екологічний ризик, повідомити про це Концесієдавця (з 

додаванням розрахунку вартості та строків усунення або мінімізації Екологічного 

ризику) і вимагати дострокового Припинення Договору відповідно до пункту 44.2, або 

11.7.3.2.2 якщо умова, встановлена попереднім пунктом 11.7.3.2.1, не виконується, або 

якщо Концесіонер вирішує не розривати Договір на цій підставі, Концесіонер 

зобов’язаний повідомити про це Концесієдавця з наданням розрахунку вартості та 

строків усунення або мінімізації Екологічного ризику. В такому випадку 

Концесієдавець має прийняти рішення про усунення або мінімізацію такого ризику 

власними силами, у випадку чого застосовуються наслідки, передбачені пунктом 

11.7.3.1. Якщо Концесієдавець не приймає такого рішення, то Концесіонер 

зобов’язаний усунути або мінімізувати Екологічний ризик за власний кошт, а 

Концесієдавець зобов’язаний відшкодувати Концесіонеру обґрунтовані витрати, 

збитки та упущену вигоду, які він поніс у зв’язку з усуненням або мінімізацією 

Екологічного ризику та з повною або частковою зупинкою чи обмеженням 

Концесійної діяльності у зв’язку із процесом усунення або мінімізації Екологічного 

ризику. 

11.7.4 Якщо Екологічний ризик виник з вини Концесіонера або залучених ним відповідно до цього 

Договору третіх осіб, незалежно від того, чи це сталося до Дати початку, чи після Дати 

початку, то Концесіонер повинен усунути або мінімізувати такий Екологічний ризик за 

власний рахунок і не може вимагати компенсації витрат, збитків та упущеної вигоди, 

понесених ним для усунення або мінімізації такого Екологічного ризику.  

12. РОЗКРИТА ІНФОРМАЦІЯ 

12.1 Концесієдавець до Дати укладення надав Концесіонерові доступ до певних матеріалів, 

документів та інформації стосовно Проекту, Об’єкта концесії, Території концесії (включно з 

інформацією, розміщеною в Кімнаті даних) та інших питань, які є або можуть бути 

релевантними для Проекту та зобов’язань Концесіонера за цим Договором, а також іншу 

інформацію в усній чи письмовій формі («Розкрита інформація»). 

12.2 Концесієдавець та його консультанти не несуть відповідальність перед Концесіонером стосовно 

будь-яких неточностей, помилок, пропусків, невідповідностей або інших дефектів у Розкритій 

інформації, окрім як у випадках обману або шахрайства з боку Концесієдавця. 

12.3 Концесієдавець не надає жодних запевнень або гарантій, що Розкрита інформація повною мірою 

відображає всю інформацію, якою він володіє чи розпоряджається (як під час Концесійного 

конкурсу, так і на момент укладення цього Договору), і яка стосується або є істотною для 

Проекту або зобов’язань Концесіонера за цим Договором. Концесієдавець не несе 

відповідальності перед Концесіонером за будь-які факти нерозкриття або ненадання доступу (як 

до, так і після укладення цього Договору) будь-якої інформації, документів або матеріалів 

Концесіонерові, за оновлення Розкритої інформації, а також за повідомлення Концесіонера (як 

до, так і після укладення цього Договору) про будь-які неточності, помилки, пропуски, 



259 

Продовження додатка 2 

 

невідповідності або інші дефекти у Розкритій інформації, окрім випадків обману, умисного 

порушення своїх обов’язків та шахрайства. 

13. ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ 

13.1 Концесіонер повинен визначати, отримувати перед початком діяльності та вчасно поновлювати 

(переоформлювати) усі Дозвільні документи, які необхідні для здійснення Концесійної 

діяльності та управління (експлуатації) Об’єкта концесії відповідно до Застосовного 

законодавства, у тому числі, але не виключно, Дозвільні документи для будівництва Нової 

нерухомості порту, реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення Об’єкта концесії. 

Концесіонер несе усі витрати, пов’язані з отриманням та переоформленням усіх Дозвільних 

документів, відповідно Застосовного законодавства. 

13.2 Концесієдавець повинен сприяти Концесіонеру в отриманні Дозвільних документів тією мірою, 

наскільки це перебуває у сфері впливу Концесієдавця, та з урахуванням положень Застосовного 

законодавства. 

13.3 Концесіонер несе усі ризики, пов'язані з підготовкою і поданням документів та інформації, які 

необхідні для отримання і переоформлення Дозвільних документів відповідно до Застосовного 

законодавства, у тому числі ризик відмови у видачі відповідних Дозвільних документів 

уповноваженими органами влади України. Необґрунтована відмова у видачі або поновленні 

(переоформленні) Дозвільних документів, необхідних для виконання Концесіонером своїх 

зобов’язань за цим Договором, може мати наслідком застосування положень цього Договору 

щодо Обставин політичного форс-мажору, як зазначено у розділі 35. 

13.4 Копії усіх Дозвільних документів, отриманих Концесіонером за цим Договором, подаються 

Концесієдавцю і ДП «АМПУ».  

14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

14.1 Забезпечення Пропозиції 

14.1.1 Концесіонер та Переможець відповідають за те, щоб банківська гарантія, надана 

Концесієдавцю Переможцем відповідно до Інструкції для Претендентів («Забезпечення 

Пропозиції»), залишалася чинною до моменту надання Концесієдавцю Забезпечення 

Інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення за цим Договором.  

14.1.2 Якщо строк дії Забезпечення Пропозиції спливає до моменту надання Концесієдавцю 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань та Операційного забезпечення, Переможець 

повинен не менше ніж за 22 (двадцять два) Робочих дні до відповідної дати закінчення строку 

дії Забезпечення Пропозиції продовжити строк дії або замінити таке Забезпечення 

Пропозиції. 

14.1.3 Якщо у випадку, встановленому в пункті 14.1.2, Переможець не продовжив строк дії або не 

замінив Забезпечення Пропозиції, Концесієдавець має право стягнути Забезпечення 

Пропозиції у повному обсязі.  

14.1.4 В такому разі, всі вимоги Концесієдавця, які: 



260 

Продовження додатка 2 

 

14.1.4.1 виникли до закінчення строку чинності Забезпечення Пропозиції, встановленого в 

пункті 14.1.1; та 

14.1.4.2 можуть бути задоволені за рахунок Забезпечення Пропозиції, відповідно до положень 

цього Договору; та 

14.1.4.3 в розмірі, що сукупно не перевищують розмір Забезпечення Пропозиції 

вважаються такими, що задоволені за рахунок стягнутого Забезпечення Пропозиції. 

14.1.5 Концесієдавець повинен повернути гарантійний лист банку про надання Забезпечення 

Пропозиції Переможцю та надіслати банку, який надав Забезпечення Пропозиції, письмове 

повідомлення про звільнення його від обов'язків за наданою гарантією: 

14.1.5.1 одразу після отримання від Концесіонера Забезпечення Інвестиційних зобов'язань та 

Операційного забезпечення у порядку, визначеному в пунктах 14.2 та 14.3, (залежно від 

того, яке забезпечення буде отримане останнім); або 

14.1.5.2 у разі Припинення Договору протягом Перехідного періоду за пунктом 8.10.3 або 

пунктом 8.10.6 за умови, що таке Припинення сталося не з вини Концесіонера.  

14.1.6 Концесієдавець має право звернути стягнення на Забезпечення Пропозиції у випадках, якщо: 

14.1.6.1 Концесіонер порушує грошові зобов'язання, встановлені цим Договором, що виникли 

та повинні були бути виконані протягом строку чинності Забезпечення Пропозиції, і 

таке порушення не усувається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту, коли 

Концесієдавець дізнався або мав дізнатися про таке порушення;  

14.1.6.2 Концесіонер зобов'язаний сплатити штраф у розмірі Забезпечення Пропозиції 

відповідно до пункту 38.1.6.3; 

14.1.6.3 нарахована неустойка за порушення Концесіонером зобов'язань протягом Перехідного 

періоду відповідно до пункту 38.1; 

14.1.6.4 Припинення Договору протягом Перехідного періоду відповідно до пунктів 8.10.3 та 

8.10.6 цього Договору внаслідок невиконання Умов для Основної передачі та 

невиконання Умов для Заключної передачі сталося з вини Переможця та/або 

Концесіонера; 

14.1.6.5 на Дату виконання Умов для Основної передачі Концесіонер не надав Концесієдавцю 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань та/або Операційне забезпечення; 

14.1.6.6 Концесіонер протягом строку чинності Забезпечення Пропозиції вчинив дії, визначені 

в розділі 51. 

14.1.7 Забезпечення Пропозиції стягується відповідно до пункту 14.1.3.  

14.2 Забезпечення Інвестиційних зобов'язань 
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14.2.1 Не пізніше Дати виконання Умов для Основної передачі Концесіонер повинен надати 

Концесієдавцю безумовну та безвідкличну банківську гарантію, яка містить зобов'язання 

сплатити кошти на вимогу Концесієдавця, надану Надійним банком на суму у гривнях, яка 

становить 10 (десять) відсотків від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань 

Концесіонера, що визначені в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера), у формі 

гарантійного листа, який за змістом має відповідати вимогам частини 1 Додатка 6 (Вимоги 

до змісту забезпечень), та відповідного договору про Забезпечення Інвестиційних 

зобов'язань, для забезпечення належного виконання Концесіонером своїх зобов'язань, 

визначених в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера) («Інвестиційні 

зобов’язання») за цим Договором («Забезпечення Інвестиційних зобов'язань»). Якщо 

банк, який надав Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, в будь-який момент з дня надання 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань Концесієдавцю перестає відповідати вимогам до 

Надійного банку, визначеним у Додатку 12 (Вимоги до Надійних банків), то Концесіонер 

повинен у найкоротший строк отримати нове Забезпечення Інвестиційних зобов'язань на 

суму, що буде чинна на такий момент, від банку, який відповідає вимогам до Надійних 

банків, встановленим у Додатку 12 (Вимоги до Надійних банків). 

14.2.2 Якщо на Дату виконання Умов для Основної передачі Концесіонер не надав Концесієдавцю 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера 

Забезпечення Пропозиції.  

14.2.3 Забезпечення Інвестиційних зобов'язань повинне бути чинним з дати, яка настає не пізніше 

дати надання такого забезпечення, до повного виконання Концесіонером Інвестиційних 

зобов'язань, що може підтверджуватись підписанням Сторонами Акта виконання 

Інвестиційних зобов'язань відповідно до пункту 30.3, або рішенням Незалежного експерта, 

прийнятим відповідно до пункту 52.2, або рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до 

п. 52.3.1], прийнятим відповідно до пункту 52.3.  

14.2.4 Після підтвердження виконання Концесіонером Інвестиційних зобов'язань відповідно до 

пункту 14.2.3 Концесієдавець повертає Концесіонеру гарантійний лист банку про надання 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань та письмово повідомляє банк, який надав 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, про звільнення його від обов'язків за наданою 

гарантією.  

14.2.5 Якщо строк дії Забезпечення Інвестиційних зобов'язань спливає до закінчення строку, 

визначеного у пункті 14.2.3, то Концесіонер повинен не менше ніж за 22 (двадцять два) 

Робочих дні до відповідної дати закінчення строку дії Забезпечення Інвестиційних 

зобов'язань продовжити строк дії або замінити таке Забезпечення Інвестиційних зобов'язань.  

14.2.6 Якщо у випадку, встановленому в пункті 14.2.5, Концесіонер не продовжив строк дії або не 

замінив Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, Концесієдавець має право стягнути 

Забезпечення Інвестиційних зобов'язань у повному обсязі.  

14.2.7 В такому разі, всі вимоги Концесієдавця, які: 

14.2.7.1 виникли до закінчення строку чинності Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, 

встановленого в пункті 14.2.3; та 
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14.2.7.2 можуть бути задоволені за рахунок Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, відповідно 

до положень цього Договору; та 

14.2.7.3 в розмірі, що сукупно не перевищує розмір Забезпечення Інвестиційних зобов'язань 

вважаються такими, що задоволені за рахунок стягнутого Забезпечення Інвестиційних 

зобов'язань. В такому разі, Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера, визначений в 

пункті 37.1.1.7, вважатиметься таким, що настав. 

14.2.8 Без обмежень будь-яких інших прав Концесієдавця за цим Договором, Концесієдавець має 

право задовольнити свої вимоги за рахунок Забезпечення Інвестиційних зобов'язань або його 

частини у випадках, якщо: 

14.2.8.1 Концесіонер порушує будь-які свої грошові зобов'язання, встановлені цим Договором, 

і таке порушення не усувається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту, коли 

Концесієдавець дізнався або мав дізнатися про таке порушення; або 

14.2.8.2 Концесіонер зобов'язаний сплатити будь-які штрафні санкції (в тому числі Штрафну 

неустойку, штраф або пеню) відповідно до умов цього Договору; або 

14.2.8.3 внаслідок дій Концесіонера Концесієдавець або ДП «АМПУ» понесли збитки, які 

підлягають компенсації Концесіонером; або 

14.2.8.4 Концесіонер протягом строку чинності Забезпечення Інвестиційних зобов'язань вчинив 

дії, визначені в розділі 51; або 

14.2.8.5 має місце дострокове розірвання Договору у зв’язку з Випадком невиконання 

зобов’язань Концесіонера. В такому випадку Концесієдавець має право стягнути з 

Концесіонера за рахунок Забезпечення Інвестиційних зобов’язань збитки 

Концесієдавця у розмірі суми Компенсації за Припинення, але, з урахуванням пункту 

14.3.6, не більше суми Забезпечення Інвестиційних зобов’язань та Операційного 

забезпечення, якщо така компенсація підлягатиме сплаті Концесієдавцем відповідно до 

розділу 45; 

14.2.8.6 можливість стягнення Забезпечення Інвестиційних зобов'язань прямо передбачена 

положеннями Договору. 

14.2.9 У випадку настання будь-якої з обставин, визначених в пункті 14.2.8, Концесієдавець 

надсилає Концесіонеру повідомлення про реалізацію свого права на стягнення коштів з 

Концесіонера за рахунок Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, в якому визначає дату 

реалізації такого права, яка не може настати раніше ніж через 10 (десять) Робочих днів після 

дати надсилання такого повідомлення (окрім випадків, коли строк дії такого Забезпечення 

Інвестиційних зобов'язань спливає раніше), а також підстави для стягнення частини або всієї 

суми Забезпечення Інвестиційних зобов'язань.  

14.2.10 Факт порушення зобов'язань Концесіонером, а також розмір заявлених вимог, має бути 

підтверджений або письмовою згодою Концесіонера на задоволення заявлених 

Концесієдавцем вимог, або рішенням Незалежного експерта або [суду/арбітражу – обрати 

відповідно до п. 52.3.1], прийнятими відповідно до розділу 52 цього Договору. 
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14.2.11 Підтвердження розміру заявлених вимог, передбачене в пункті 14.2.10, не вимагається у 

випадку: 

14.2.11.1 невиконання Концесіонером зобов'язань щодо сплати Концесійного платежу в порядку, 

визначеному в пункті 31.1, за винятком наявності спору щодо методології нарахування 

Концесійного платежу; та 

14.2.11.2 припинення гарантій, наданих Концесіонером відповідно до цього Договору.  

14.2.12 Стягнення Концесієдавцем усієї суми Забезпечення Інвестиційних зобов'язань до 

підтвердження виконання Концесіонером Інвестиційних зобов'язань вважається Випадком 

невиконання зобов’язань Концесіонера, передбаченим в пункті 37.1.1.8, окрім випадку, коли 

Концесієдавець на власний розсуд погодиться відмовитись від реалізації свого права на 

Припинення цього Договору через такий Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера, та 

за умови надання Концесіонером нового Забезпечення Інвестиційних зобов'язань на всю 

суму, на яку таке Забезпечення Інвестиційних зобов'язань повинне бути надане. 

14.2.13 Якщо цей Договір достроково припиняється до підтвердження виконання Концесіонером 

Інвестиційних зобов'язань через будь-які причини, інші ніж настання Випадку невиконання 

зобов’язань Концесіонера, то Забезпечення Інвестиційних зобов'язань підлягає поверненню 

Концесіонеру за умови задоволення вимог Концесієдавця щодо отримання будь-яких сум 

для погашення нарахованих зобов’язань Концесіонера на дату такого Припинення.  

14.3 Операційне забезпечення 

14.3.1 Не пізніше Дати виконання Умов для Основної передачі Концесіонер повинен надати 

Концесієдавцю безумовну та безвідкличну банківську гарантію, яка містить зобов'язання 

сплатити кошти на вимогу Концесієдавця, надану Надійним банком на початкову суму у 

гривні на перший Операційний рік, яка становить 15 (п’ятнадцять) відсотків від операційних 

витрат Первісного оператора за останній повний рік, що передував Даті укладення а саме: 

42 680 000 (сорок два мільйони шістсот вісімдесят тисяч) гривень, у формі гарантійного 

листа, який за змістом має відповідати вимогам частини 2 Додатка 6 (Вимоги до змісту 

забезпечень), та відповідного договору про Операційне забезпечення, для забезпечення 

належного виконання Концесіонером своїх обов’язків за цим Договором протягом Строку 

концесії («Операційне забезпечення»). Починаючи з третього Операційного року, сума 

Операційного забезпечення розраховується відповідно до пункту 14.3.9. Якщо банк, який 

надав Операційне забезпечення, в будь-який момент з дня надання Операційного 

забезпечення Концесієдавцю перестає відповідати вимогам до Надійного банку, визначеним 

у Додатку 12 (Вимоги до Надійних банків), то Концесіонер повинен у найкоротший строк 

отримати нове Операційне забезпечення на суму, що буде чинна на такий момент, від банку, 

який відповідає вимогам до Надійних банків, встановленим у Додатку 12 (Вимоги до 

Надійних банків). 

14.3.2 Якщо на Дату виконання Умов для Основної передачі Концесіонер не надав Концесієдавцю 

Операційне забезпечення, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера Забезпечення 

Пропозиції Переможця конкурсу.  
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14.3.3 Операційне забезпечення повинне бути чинним (з урахуванням положень пункту 14.3.9) з 

дати, яка настає не пізніше дати надання такого забезпечення, до дати передачі Об’єкта 

передачі, що визначається відповідно до положень розділу 46. Концесієдавець повертає 

Концесіонеру гарантійний лист банку про надання Операційного забезпечення одразу після 

передачі Об’єкта передачі та письмово повідомляє банк, який надав Операційне 

забезпечення, про звільнення його від обов'язків за наданою гарантією. 

14.3.4 Якщо строк дії Операційного забезпечення спливає до закінчення строку, визначеного у 

пункті 14.3.3, то Концесіонер повинен не менше ніж за 22 (двадцять два) Робочих дні до 

відповідної дати закінчення строку дії Операційного забезпечення продовжити строк дії або 

замінити таке Операційне забезпечення.  

14.3.5 Якщо у випадку, встановленому в пункті 14.3.4, Концесіонер не продовжив строк дії або не 

замінив Операційне забезпечення, до таких правовідносин застосовуються правила, 

визначені в пунктах 14.2.6 та 14.2.7, а Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера, 

визначений в пункті 37.1.1.7, вважатиметься таким, що настав. 

14.3.6 Без обмежень будь-яких інших прав Концесієдавця за цим Договором, Концесієдавець має 

право задовольнити свої вимоги за рахунок Операційного забезпечення або його частини у 

випадках, передбачених в пункті 14.2.8, в порядку, визначеному в пунктах 14.2.9-14.2.11. 

14.3.7 Стягнення Концесієдавцем усієї суми Операційного забезпечення до дати передачі Об'єкта 

передачі вважається Випадком невиконання зобов’язань Концесіонера, передбаченим в 

пункті 37.1.1.8, окрім випадку, коли Концесієдавець на власний розсуд погодиться 

відмовитись від реалізації свого права на Припинення цього Договору через такий Випадок 

невиконання зобов’язань Концесіонера, та за умови надання Концесіонером нового 

Операційного забезпечення на всю суму, на яку таке Операційне забезпечення повинне бути 

надане у відповідний Операційний рік згідно з пунктом 14.3.9. 

14.3.8 Сума Операційного забезпечення на другий Операційний рік дорівнює сумі такого 

забезпечення на перший Операційний рік, визначеної в пункті 14.3.1. 

14.3.9 Для визначення суми Операційного забезпечення на кожний наступний після другого 

Операційний рік Концесіонер за 22 (двадцять два) Робочі дні до закінчення поточного 

Операційного року повинен надіслати Концесієдавцю розрахунок суми Операційного 

забезпечення на наступний Операційний рік у розмірі 15 (п’ятнадцяти) відсотків від 

Операційних витрат Концесіонера за рік, який передував поточному, за результатами якого 

був поданий останній звіт про результати Концесійної діяльності та виконання зобов’язань 

за Договором відповідно до пункту 29.3. 

14.3.10 Концесієдавець протягом 12 (дванадцяти) Робочих днів після отримання розрахунку суми 

Операційного забезпечення на наступний Операційний рік повинен: 

14.3.10.1 погодити розраховану Концесіонером відповідно до пункту 14.3.9 суму Операційного 

забезпечення на наступний Операційний рік та надіслати Концесіонеру письмове 

повідомлення з таким погодженням; або 
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14.3.10.2 відхилити розраховану Концесіонером відповідно до пункту 14.3.9 суму Операційного 

забезпечення на наступний Операційний рік та надіслати Концесіонеру власний 

розрахунок суми Операційного забезпечення на наступний Операційний рік. 

14.3.11 У випадку, передбаченому в пункті 14.3.10, Концесіонер повинен надати Операційне 

забезпечення на наступний Операційний рік відповідно до суми, розрахованої 

Концесієдавцем. При цьому Концесіонер має право оскаржити розраховану Концесієдавцем 

суму Операційного забезпечення на наступний Операційний рік протягом 7 (семи) Робочих 

днів після отримання розрахунку, передбаченого в пункті 14.3.10.2, шляхом звернення до 

Незалежного експерта в порядку, встановленому в пункті 52.2 цього Договору.  

14.3.12 Концесіонер повинен забезпечити відповідність суми свого Операційного забезпечення 

вимогам пункту 14.3.9 протягом всього строку дії Операційного забезпечення та 

зобов'язаний надавати Концесієдавцю оновлене Операційне забезпечення на необхідну суму 

до закінчення строку подання звітних документів, визначеного у пункті 29.2.1.3 Договору. 

14.4 Забезпечення передачі 

14.4.1 Концесіонер повинен надати Концесієдавцеві безумовну та безвідкличну банківську 

гарантію, яка містить зобов'язання сплатити кошти на вимогу Концесієдавця, надану 

Надійним банком у формі гарантійного листа, який за змістом має відповідати вимогам 

частини 3 Додатка 6 (Вимоги до змісту забезпечень), та відповідного договору про 

Забезпечення передачі, для забезпечення належного виконання Концесіонером своїх 

обов’язків з передачі за цим Договором («Забезпечення передачі»): 

14.4.1.1 не пізніше ніж через 10 (десять) Робочих днів після отримання висновку Незалежного 

експерта з передачі, проведеного відповідно до пункту 46.2.1.3, на суму у гривнях, 

вказану у такому звіті, – якщо не відбувається дострокове Припинення Договору та 

здійснюється передача у порядку, визначеному у розділі 46; 

14.4.1.2 не пізніше ніж через 10 (десять) Робочих днів після отримання висновку Незалежного 

експерта з передачі, проведеного відповідно до пункту 46.2.2, на суму у гривнях, 

вказану у такому звіті, – якщо має місце дострокове Припинення Договору та 

здійснюється передача у порядку, визначеному у розділі 46. 

14.4.2 Якщо банк, який надав Забезпечення передачі, в будь-який момент з дня надання 

Забезпечення передачі Концесієдавцю перестає відповідати вимогам до Надійного банку, 

визначеним у Додатку 12 (Вимоги до Надійних банків), то Концесіонер повинен у 

найкоротший строк отримати нове Забезпечення передачі на суму, що буде чинна на такий 

момент, від банку, який відповідає вимогам до Надійних банків, встановленим у Додатку 12 

(Вимоги до Надійних банків). 

14.4.3 Якщо у строк, визначений у пунктах 14.4.1.1 та 14.4.1.2, Концесіонер не надав 

Концесієдавцю Забезпечення передачі, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера в 

повному обсязі Операційне забезпечення. 

14.4.4 Забезпечення передачі повинне бути чинним з дати його видачі відповідно до пункту 14.4.1 

до спливу 30 (тридцяти) днів з дати підписання Акта передачі відповідно до пункту 46.8. 
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14.4.5 Концесієдавець повинен повернути Концесіонеру гарантійний лист банку про надання 

Забезпечення передачі через 30 (тридцять) днів після підписання Акта передачі відповідно 

до пункту 46.8. 

14.4.6 Якщо строк дії Забезпечення передачі спливає до закінчення строку, визначеного у пункті 

14.4.5, то Концесіонер повинен не менше ніж за 22 (двадцять два) Робочих дні до відповідної 

дати закінчення строку дії Забезпечення передачі продовжити строк його дії або замінити 

таке Забезпечення передачі.  

14.4.7 Після отримання Концесіонером звіту Незалежного експерта з передачі за результатами 

кожного обстеження, проведеного відповідно до положень пункту 46.2.1, Концесіонер 

протягом 10 (десяти) Робочих днів з дня отримання такого звіту повинен надіслати 

Концесієдавцю повідомлення про зміну суми Забезпечення передачі за умови, що сума 

Забезпечення передачі не може бути менше суми, визначеної у висновку Незалежного 

експерта з передачі за результатами проведення відповідного обстеження.  

14.4.8 Концесієдавець протягом 5 (п'яти) Робочих днів після отримання розрахунку суми 

Забезпечення передачі за результатами відповідного обстеження повинен: 

14.4.8.1 погодити надіслану Концесіонером суму Забезпечення передачі та надіслати 

Концесіонеру письмове повідомлення з таким погодженням; або 

14.4.8.2 відхилити надіслану Концесіонером суму Забезпечення передачі, якщо вона менше 

суми, визначеної у висновку Незалежного експерта з передачі за результатами 

проведення відповідного обстеження, та надіслати Концесіонеру письмове 

повідомлення з зобов'язанням надати Забезпечення передачі на суму, вказану в такому 

висновку.  

14.4.9 Концесієдавець може визначити іншу суму Забезпечення передачі лише у випадку, якщо 

висновок Незалежного експерта з передачі за результатами відповідного Обстеження був 

оскаржений в порядку, визначеному в розділі 52, і лише в межах суми, встановленої за 

результатами такого оскарження. 

У випадку оскарження рішення Незалежного експерта в порядку, визначеному в розділі 52, 

Концесіонер зобов'язаний надати Забезпечення передачі у розмірі, визначеному у висновку 

Незалежного експерта, та збільшити/зменшити його суму на підставі рішення 

[суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] за результатами такого оскарження 

відповідно до розміру Забезпечення передачі, визначеного в такому рішенні [суду/арбітражу 

– обрати відповідно до п. 52.3.1]. 

14.4.10 Концесіонер зобов'язаний надати Концесієдавцю оновлене Забезпечення передачі протягом 

15 (п'ятнадцяти) Робочих днів після отримання письмового повідомлення Концесієдавця, 

передбаченого в пункті 14.4.8.  

14.4.11 Якщо на дату підписання Акта передачі Об'єкт передачі: 

14.4.11.1 не відповідає вимогам, передбаченим в пункті 46.3, без обмежень будь-яких інших прав 

Концесієдавця за цим Договором, Концесієдавець має право пред’явити вимогу про 

стягнення суми Забезпечення передачі в межах суми, визначеної Незалежним експертом 
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з передачі у висновку щодо результатів проведення четвертого Обстеження для передачі 

майна відповідно до пункту 46.2.1.2.4 цього Договору. 

14.4.11.2 відповідає вимогам, передбаченим в пункті 46.3, Концесієдавець повертає Концесіонеру 

гарантійний лист банку про надання Забезпечення передачі та надсилає письмове 

повідомлення банку, який видав таке Забезпечення передачі, про звільнення його від 

обов'язків за гарантією. 

14.5 Інші положення щодо забезпечень 

14.5.1 У випадку стягнення Концесієдавцем відповідно до положень цього Договору повністю або 

частково Забезпечення Пропозиції, Забезпечення Інвестиційних зобов'язань, Операційного 

забезпечення або Забезпечення передачі стягнута сума за таким забезпеченням 

перераховується банком, який видав банківську гарантію, на поточний рахунок 

Концесієдавця в органах Державної казначейської служби України або, якщо це передбачено 

Застосовним законодавством, на рахунок Концесієдавця із спеціальним режимом 

використання (небюджетний рахунок), відкритий в органах Державної казначейської служби 

України.  

14.5.2 У випадку стягнення Концесієдавцем Забезпечення Інвестиційних зобов'язань або 

Операційного забезпечення, або Забезпечення передачі в частині, необхідній для 

задоволення вимог Концесієдавця, які можуть бути задоволені за рахунок такого 

забезпечення відповідно до положень цього Договору, Концесіонер зобов'язаний протягом 

22 (двадцяти двох) Робочих днів після стягнення частини забезпечення надати 

Концесієдавцю оновлену банківську гарантію на повну суму забезпечення, встановлену 

відповідно до положень цього розділу 14. Якщо Концесіонер не надав оновлену банківську 

гарантію протягом строку, встановленого в цьому пункті 14.5.2, Концесієдавець має право 

стягнути відповідне забезпечення у повному обсязі. В такому випадку застосовуються 

положення пункту 14.2.7. 

14.5.3 У разі дострокового Припинення Договору у зв’язку з Випадком невиконання зобов’язань 

Концесіонера Концесіонер зобов'язаний забезпечити підтримання чинності Забезпечення 

Інвестиційних зобов'язань та/або Операційного забезпечення протягом часу, необхідного для 

погодження та оплати Компенсації за Припинення в порядку, визначеному в розділі 45 

Договору, але в будь-якому випадку не раніше закінчення 2 (двох) місяців з дня підписання 

Акта передачі відповідно до пункту 46.8. 

14.5.4 Концесієдавець несе відповідальність за стягнення будь-якого забезпечення, визначеного в 

цьому розділі 14, без відповідної правової підстави, передбаченої цим Договором або 

Застосовним законодавством, в порядку, встановленому в пункті 40.2 цього Договору.  

15. КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

15.1 Концесіонер є правонаступником щодо прав та обов’язків Первісного оператора за договорами 

про надання (постачання) комунальних послуг, які пов’язані з Об’єктом концесії. 

15.2 Концесіонер повинен забезпечити своєчасне укладення та/або переукладення усіх договорів про 

надання (постачання) комунальних послуг, що є необхідними для здійснення управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії та виконання зобов’язань Концесіонера за цим Договором. 
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15.3 Концесієдавець повинен сприяти Концесіонеру в укладенні та/або переукладенні договорів про 

надання (постачання) комунальних послуг, що є необхідними для здійснення управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії та виконання зобов’язань Концесіонера за цим Договором, тією 

мірою, наскільки це перебуває у сфері впливу Концесієдавця. 

15.4 Концесіонер зобов’язується тією мірою, наскільки це перебуває у сфері впливу Концесіонера, 

надавати (постачати) портовому оператору та іншим особам, які відповідно до Застосовного 

законодавства здійснюють господарську діяльність з використанням причалу № 1, 

електроенергію, водопостачання і водовідведення за тарифами, що базуватимуться на 

принципах покриття обґрунтованих витрат Концесіонера та безприбутковості. 

16. НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНЖЕНЕР 

16.1 Концесіонер та Концесієдавець (або особа визначена Концесієдавцем) зобов’язані спільно 

обрати інжинірингову та консалтингову компанію (об'єднання юридичних осіб або юридичну 

особу із залученням підрядників, що відповідає(-ють) вимогам, визначеним у цьому пункті 16.1 

нижче) («Незалежний інженер») для надання послуг інженерного та технічного характеру та 

інших послуг, передбачених цим Договором.  

Незалежний інженер повинен бути обраний з числа компаній, що здійснюють діяльність з 

надання послуг інжинірингу та технічного консалтингу, мають всі необхідні дозвільні 

документи для здійснення такої діяльності та належно кваліфікований і досвідчений штат 

відповідно до Застосовного законодавства, а також мають підтверджений міжнародний досвід 

роботи у сфері, інфраструктурних проектів, пов’язаних з будівництвом вантажних комплексів, 

розташованих на березі водних об'єктів, не менше 7 (семи) років.  

16.2 У разі Будівництва Комплексу Концесіонер та Концесієдавець (або особа, визначена 

Концесієдавцем) зобов’язані не пізніше чотирьох місяців із початку перебігу Перехідного 

періоду спільно обрати та призначити Незалежного інженера, а Концесіонер повинен укласти 

відповідний договір з Незалежним інженером. 

16.3 Концесіонер повинен письмово надіслати Концесієдавцю (або особі, визначеній 

Концесієдавцем) перелік кандидатур для обрання Незалежного інженера кількістю не менше ніж 

п’ять компаній не пізніше ніж через 22 Робочих дні із початку перебігу Перехідного періоду для 

Будівництва Комплексу та у будь-який час для Будівництва іншої Нової нерухомості порту або 

Об’єктів реконструкції. 

16.4 Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом десяти Робочих днів з дня 

отримання переліку повинен розглянути отримані від Концесіонера кандидатури Незалежного 

інженера та  

16.4.1 обирає не менше як двох кандидатур Незалежного інженера. У такому разі відповідний 

перелік кандидатур Незалежного інженера, вказаний в повідомленні Концесієдавця, 

вважається узгодженим, або 

16.4.2  обирає не менше як двох кандидатур Незалежного інженера та пропонує додаткові 

кандидатури до них, або 

16.4.3 у разі наявності обґрунтованих заперечень щодо усіх або усіх крім однієї з запропонованих 

кандидатур, пропонує власний перелік з не менше п’яти своїх альтернативних кандидатур, 
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і повідомити про це Концесіонера. 

16.5 Якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом десяти Робочих днів з 

дня отримання повідомлення з кандидатурами Незалежного інженера не здійснить повідомлення 

згідно з пунктом 16.4, то Концесіонер має право самостійно обрати кандидатуру Незалежного 

інженера з надісланого ним переліку та така кандидатура вважається погодженою 

Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем). 

16.6 Якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) здійснив повідомлення 

Концесіонера згідно з пунктом 16.4.2, то Концесіонер протягом п’яти Робочих днів повинен 

розглянути отримані додаткові кандидатури Незалежного інженера та письмово повідомити 

Концесієдавця (або особу, визначену Концесієдавцем) про:  

16.6.1 погодження переліку кандидатур Незалежного інженера, які включають всіх погоджених 

Концесієдавцем запропонованих Концесіонером кандидатур та принаймні одну додаткову 

кандидатуру, запропоновану Концесієдавцем. У такому разі відповідний перелік кандидатур 

Незалежного інженера, вказаний в повідомленні Концесіонера, вважається узгодженим, або 

16.6.2 неможливість погодження запропонованих додаткових кандидатур та застосування пункту 

16.11. 

16.7 Якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) здійснив повідомлення 

Концесіонера згідно з пунктом 16.4.3, то Концесіонер протягом 5 (п’яти) Робочих днів повинен 

розглянути отримані альтернативні кандидатури Незалежного інженера та письмово повідомити 

Концесієдавця (або особу, визначену Концесієдавцем) про: 

16.7.1 погодження переліку кандидатур Незалежного інженера, які включають не менше двох 

альтернативних кандидатур, запропонованих Концесієдавцем. У такому разі відповідний 

перелік кандидатур Незалежного інженера, вказаний в повідомленні Концесіонера, 

вважається узгодженим, або 

16.7.2 неможливість погодження запропонованих альтернативних кандидатур та застосування 

пункту 16.11. 

16.8 Після узгодження переліку кандидатур Незалежного інженера обрані кандидатури повинні 

надати свої цінові пропозиції Концесіонеру та Концесієдавцю (або особі, визначеній 

Концесієдавцем) та після оцінки пропозицій Концесіонером з повідомленням про це 

Концесієдавця (або особи, визначеної Концесієдавцем) обирається кандидатура, пропозиція 

якого визначена найбільш економічно вигідною. 

16.9 Якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) та Концесіонер не досягли згоди з 

питань обрання та призначення Незалежного інженера, то Концесіонер або Концесієдавець 

можуть негайно з моменту недосягнення такої згоди звернутися до Президента МФІК з 

проханням про ухвалення остаточного та обов'язкового до виконання рішення про призначення 

Незалежного інженера Президентом МФІК.  

Усі витрати, збори, стягнення, що підлягають сплаті на користь Міжнародної федерації 

інженерів-консультантів, сплачує Концесіонер на умовах подальшої компенсації витрат 

Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем) у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків 

від загальної суми. 
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16.10 Після обрання кандидатури Незалежного інженера передбаченої пунктом 16.2 Концесіонер 

зобов’язаний надіслати Концесієдавцю (або особі визначеній Концесієдавцем) проект договору 

з Незалежним інженером, який повинен включати обсяг основних завдань та зобов’язань, що 

ставляться перед Незалежним інженером і визначені у Додатку 7 (Незалежний інженер) та 

пунктах цього Договору, а також ціну, графік оплати його послуг та вимоги до збереження 

Незалежним інженером всіх документів та звітів, які ним отримуються, або створюються 

протягом виконання своїх зобов’язань та відповідальність за порушення таких вимог.  

16.11 Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом 10 (десяти) 

Робочих днів повинен розглянути проект договору с Незалежним інженером та надати свої 

обґрунтовані коментарі для імплементації їх Концесіонером. 

16.12 Якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом 10 (десяти) 

Робочих днів з дня отримання проекту Незалежним інженером не повідомить Концесіонера про 

свої коментарі та зауваження, то договір з Незалежним інженером вважається погодженим 

Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем). 

16.13 Після погодження проекту договору укладається трьохсторонній договір між Незалежним 

інженером, Концесіонером та Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем). Всі 

витрати, збори, стягнення, що підлягають сплаті на користь Незалежного інженера, сплачує 

Концесіонер на умовах попередньої оплати та на підставі погодженого трьома сторонами 

графіка оплати. 

16.14 Роботи та послуги Незалежного інженера, які здійснюються ним відповідно до пункту 52.2.1, 

повинні бути погоджені Концесіонером та Концесієдавцем (або особою, визначеною 

Концесієдавцем) та перелічені у відповідному технічному завданні та додатковій угоді до 

договору з Незалежним інженером. Оплата таких робіт та послуг здійснюється на умовах 

передплати. 

16.15 Концесіонер та Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) повинні вимагати від 

Незалежного інженера виконання його обов’язків незалежно, на розумних засадах, справедливо 

і таким чином, щоб ефективно та швидко сприяти належному завершенню Будівництва. 

16.16 Незалежний інженер не повинен мати жодних повноважень, як безпосередніх, так і 

опосередкованих, стосовно зміни або обмеження будь-яких прав або обов’язків Концесіонера та 

Концесієдавця (або особи, визначеної Концесієдавцем) під час Будівництва. 

16.17 Усі пояснення, надані Концесіонером або Концесієдавцем (або особою, визначеною 

Концесієдавцем) Незалежному інженерові, повинні надаватись іншій стороні. Концесіонер та 

Концесієдавець мають право відвідувати усі перевірки або зустрічі за участю Незалежного 

інженера. 

16.18 Концесіонер повинен надати право Незалежному інженерові в будь-який час протягом строку 

повного виконання Незалежним інженером своїх зобов’язань відвідувати та мати доступ до 

Території концесії, Портової нерухомості та будь-яких інших об’єктів. Концесієдавець (або 

особа, визначена Концесієдавцем) та Концесіонер мають право супроводжувати Незалежного 

інженера під час відвідування ним Території концесії.  

16.19 Концесіонер має надати право Незалежному інженеру на весь час протягом строку повного 

виконання Незалежним інженером своїх зобов’язань відвідувати будь-які зустрічі проектної 



271 

Продовження додатка 2 

 

команди, що проводяться Концесіонером з метою відстеження прогресу Будівництва, та 

надавати свої коментарі/пропозиції стосовно прогресу і способу здійснення Будівництва. 

16.20 Сторони погоджуються, що Незалежний інженер не матиме права затримувати або 

перешкоджати проведенню будь-якої роботи, що має бути здійснена на Території концесії за 

умови, що якщо Незалежному інженерові стане відомо або в нього будуть обґрунтовані підстави 

вважати, що Будівництво проводиться з порушенням Технічних вимог, які визначені у Додатку 

4 (Технічні вимоги), будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці та інших 

вимог Застосовного законодавства, то Незалежний інженер має право вимагати від Концесіонера 

зупинити таке Будівництво та виправити всі недоліки, а Концесіонер повинен виконати ці 

вимоги. 

17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО 

17.1 Концесіонер зобов’язаний здійснити Будівництво нових об’єктів нерухомості на Території 

концесії, які охоплюють, у тому числі, але не виключно:  

17.1.1 зерновий термінал або універсальний перевантажувальний комплекс проектною потужністю 

2 (два) мільйони тонн зернових вантажів на рік («Комплекс») відповідно до Технічних 

вимог, зазначених в Додатку 4 (Технічні вимоги),  

17.1.2 інфраструктурні або промислові об’єкти нерухомості на Північній косі, як зазначено в пункті 

17.2. 

17.2 Концесіонер має право побудувати інші нові об’єкти нерухомості порту в рамках своєї 

діяльності на Території концесії, у тому числі на виконання своїх Інвестиційних зобов’язань (ці 

об'єкти нерухомості, а також об'єкти нерухомості, зазначені у пунктах 17.1.1 та 17.1.2, 

іменуються разом «Нова нерухомість порту»).З урахуванням положень розділу 18, 

Концесіонер повинен побудувати на Північній косі інфраструктурні або промислові об'єкти 

нерухомості, тобто об’єкти нерухомості, які за своїм функціональним призначенням можуть 

використовуватись: 

17.2.1 у виробничій діяльності на Північній косі (у тому числі, але не виключно, олійноекстраційні 

заводи, заводи з виробництва добрив) та/або промислові будівлі, та/або комплексні 

промислові споруди, що не мають ознак будівель, призначені для переробки продукції (у 

тому числі, але не виключно, LNG-термінали, будівлі або споруди для палетування шроту 

або хімічних добрив); або 

17.2.2 промислові будівлі та/або комплексні споруди, та/або морські портові споруди, призначені 

для проведення операцій із навантаження-розвантаження, обслуговування і зберігання 

вантажів на Північній косі (об'єкти нерухомості, визначені в цьому пункті 17.2 вище, 

іменуються разом «Нерухомість Північної коси»). 

Об’єкти нерухомості, зазначені в пункті 17.2.2, повинні бути невід’ємною частиною 

технологічного процесу Концесіонера під час здійснення Концесійної діяльності, а 

технологічний процес використання таких об’єктів нерухомості повинен генерувати не менше 

ніж 5 (п’ять) відсотків від всієї виручки Концесіонера за останній фінансовий рік, який передує 

закінченню Строку виконання Інвестиційних зобов’язань. 
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При Будівництві об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 17.2.1, Концесіонер повинен 

дотримуватись умов Будівництва, встановлених пунктом 17.8.2 цього Договору. 

При Будівництві об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 17.2.2, Концесіонер повинен 

дотримуватись умов Будівництва, встановлених пунктом 17.8.1 цього Договору. 

17.3 Концесіонер зобов’язаний прийняти Нову нерухомість порту та Об’єкти реконструкції в 

експлуатацію і зареєструвати право власності на Нову нерухомість порту за Концесієдавцем у 

порядку, встановленому Застосовним законодавством. 

17.4 Будівництво Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції повністю забезпечує, 

організовує та контролює Концесіонер, для чого на підставі, в порядку та в обсязі, 

передбаченому Застосовним законодавством та цим Договором, Концесіонер виконуватиме 

функції замовника будівництва у повному обсязі, а також здійснюватиме всі інші дії, необхідні 

для завершення Будівництва.  

17.5 Концесіонер повинен під власну відповідальність та за власні кошти провести всі необхідні 

перевірки і випробування, а також своєчасно отримати всі необхідні дозволи відповідних органів 

для Будівництва Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції. 

17.6 Концесіонер повинен здійснювати Будівництво за умови дотримання усіх вимог Застосовного 

законодавства, у тому числі за умови дотримання таких вимог, як: 

17.6.1 отримання Концесіонером у відповідному органі містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради містобудівних умов та обмежень для Будівництва; 

17.6.2 замовлення Концесіонером технічних умов, а саме комплексу умов та вимог до інженерного 

забезпечення Будівництва Нової нерухомості порту, які повинні відповідати його 

розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення 

пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, 

відведення зливових вод та телекомунікації (з урахуванням, де застосовно, необхідних 

прогнозів щодо змін клімату); 

17.6.3 підготовка та затвердження Концесіонером завдання на проектування; 

17.6.4 розроблення та затвердження Проектної документації на Будівництво та проведення її 

експертизи у випадках, передбачених Застосовним законодавством; 

17.6.5 проведення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Застосовним 

законодавством, та долучення результатів оцінки впливу на довкілля до проектної 

документації; 

17.6.6 замовлення Концесіонером експертизи Проектної документації відповідними експертами з 

питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, 

енергозбереження, пожежної безпеки; 

17.6.7 отримання Концесіонером в органі державного архітектурно-будівельного контролю 

дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до Застосовного законодавства; 

17.6.8 виконання підготовчих та будівельних робіт; 
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17.6.9 прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Нової нерухомості порту та 

Об’єктів реконструкції відповідно до Застосовного законодавства; 

17.6.10 реєстрація права власності на об’єкт Нової нерухомості порту за Концесієдавцем. 

17.7 Для виконання цього Договору під час Будівництва Концесіонер використовує переважно 

матеріали та сировину вітчизняного виробництва за умови, якщо їх технічні та вартісні 

характеристики відповідають вимогам Концесіонера та виготовляються у достатній кількості 

вітчизняними виробниками. 

17.8 Концесіонер повинен дотримуватись таких умов будівництва об’єктів Нової нерухомості порту 

(залежно від випадку): 

17.8.1 У разі будівництва об’єктів Нової нерухомості порту, безпосередньо пов'язаних з портовою 

інфраструктурою та діяльністю порту, а саме об’єктів, які необхідні та використовуються 

для обробки та зберігання вантажів і товарів, що підлягають завантаженню та вивантаженню 

із суден (у тому числі, але не виключно, причали),  

17.8.1.1 Концесіонер повинен розробити ескізний проект будівництва, з метою визначення 

попередніх містобудівних, архітектурних та функціональних рішень об'єкта, техніко-

економічних показників таких об’єктів Нової нерухомості порту та надіслати їх 

Незалежному інженеру (обраного на той час) для підтвердження, що такий об’єкт 

будівництва безпосередньо пов'язаний з портовою інфраструктурою та діяльністю 

порту. 

17.8.1.2 Після отримання рішення Незалежного інженера, що такий об’єкт будівництва 

безпосередньо пов'язаний з портовою інфраструктурою та діяльністю порту (або якщо 

Концесіонер оскаржив рішення Незалежного інженера, то після набрання чинності 

рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] Концесіонер надсилає копію 

такого рішення та ескізний проект будівництва Концесієдавцю для взяття до відома. 

17.8.1.3 У разі, якщо на момент розроблення такого ескізного проекту будівництва Незалежний 

інженер не буде призначений, Концесіонер направляє розроблений ескізний проект 

будівництва таких об’єктів Нової нерухомості порту Концесієдавцю до відома. У цьому 

випадку Концесієдавець має право протягом 10 (десяти) Робочих днів надати 

Концесіонеру свої обґрунтовані заперечення щодо отриманого ескізного проекту 

будівництва з підстав невідповідності характеристик об’єктів Нової нерухомості порту 

критеріям щодо безпосередньої пов'язаності з портовою інфраструктурою та діяльністю 

порту та запропонувати передати цей Спір на вирішення Незалежного експерта 

відповідно до вимог цього Договору. 

17.8.1.4 Концесіонер не має права розпочинати Будівництво Нової нерухомості порту до 

винесення рішення Незалежного інженера, що запланований для створення об’єкт 

безпосередньо пов'язаний з портовою інфраструктурою та діяльністю порту. 

17.8.2 У разі будівництва об’єктів Нової нерухомості порту, які є допоміжними для портової 

інфраструктури та діяльності порту, а саме об’єктів, які забезпечують переробку, підготовку 

або здійснення інших виробничих процесів із товарами і сировиною безпосередньо перед 
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завантаженням на судна (для експорту) або відразу після вивантаження з суден (для імпорту) 

зі створенням доданої вартості,  

17.8.2.1 Концесіонер повинен розробити ескізний проект будівництва, з метою визначення 

попередніх містобудівних, архітектурних та функціональних рішень об'єкта, техніко-

економічних показників таких об’єктів Нової нерухомості порту та надіслати їх 

Концесієдавцю для розгляду. 

17.8.2.2 У цьому випадку Концесієдавець повинен розглянути ескізний проект будівництва 

Нової нерухомості порту і протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів надіслати 

Концесіонеру свої коментарі або обґрунтовану відмову від погодження такого ескізного 

проекту будівництва. 

17.8.2.3 Якщо Концесієдавець не надсилає Концесіонеру свою обґрунтовану відмову від 

погодження ескізного проекту будівництва Нової нерухомості порту протягом 22 

(двадцяти двох) Робочих днів з дня їх отримання Концесієдавцем, то такий ескізний 

проект будівництва вважається погодженим Концесієдавцем. 

17.8.3 У разі будівництва об’єктів Нової нерухомості порту, які не пов’язані з портовою 

інфраструктурою та діяльністю порту,  

17.8.3.1 Концесіонер повинен розробити ескізний проект будівництва, з метою визначення 

попередніх містобудівних, архітектурних та функціональних рішень об'єкта, техніко-

економічних показників таких об’єктів Нової нерухомості порту та надіслати їх 

Концесієдавцю для погодження. 

17.8.3.2 У цьому випадку Концесієдавець повинен розглянути ескізний проект будівництва 

Нової нерухомості порту і протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів надіслати 

Концесіонеру погодження або обґрунтовану відмову від погодження такого ескізного 

проекту. Без погодження Концесієдавця Концесіонер не має права здійснювати 

Будівництво. 

18. СТРОКИ БУДІВНИЦТВА. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

18.1 Будівництво Комплексу, що завершується прийняттям Комплексу в експлуатацію відповідно до 

Застосовного законодавства, повинно бути здійснено в Строк виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов’язань. 

18.2 Будівництво Нерухомості Північної коси, що завершується прийняттям Нерухомості Північної 

коси в експлуатацію відповідно до Застосовного законодавства, повинно бути здійснено в Строк 

виконання Інвестиційних зобов’язань. 

18.3 Концесіонер має право розпочати Будівництво після оформлення договору оренди Земельної 

ділянки для концесії відповідно до Застосовного законодавства, але не раніше Дати початку. 

18.4 Встановлені у пунктах 18.1 та 18.2 строки Будівництва Комплексу, та встановлені у пункті 30.2 

виконання Інвестиційних зобов’язань можуть бути продовжені в порядку, встановленому у 

пунктах 18.6, 18.7 та 18.8 не більше ніж на 2 (два) роки у таких випадках: 
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18.4.1 виявлення Об'єктів культурної спадщини або Корисних копалин на Території концесії, як 

зазначено у пункті 10.5; або 

18.4.2 виявлення Вибухонебезпечних предметів на Території концесії, як зазначено у пункті 10.6; 

або 

18.4.3 виявлення Екологічного ризику, як зазначено у пункті 11.7; або 

18.4.4 порушення Концесієдавцем строків розгляду ескізного проекту будівництва Нової 

нерухомості порту та/або надання необґрунтованої відмови від їх погодження; або 

18.4.5 порушення Концесієдавцем своїх зобов’язань щодо списання відповідно до вимог цього 

Договору; або 

18.4.6 погодження Концесіонером та Концесієдавцем продовження строку Будівництва або 

виконання Інвестиційних зобов’язань з будь-яких інших підстав. 

18.5 Не порушуючи пункти 18.1 та 18.2, Концесіонер повинен: 

18.5.1 надавати Концесієдавцю до 31 березня щорічні письмові звіти про виконання графіка 

реалізації проекту, встановленого у Додатку 3 (Графік реалізації Проекту) та повідомляти 

про стадії реалізації Будівництва та виконання Інвестиційних зобов’язань; 

18.5.2 невідкладно письмово інформувати Концесієдавця та Незалежного інженера про будь-які 

очікувані відхилення від Графіка реалізації проекту, встановленого у Додатку 3 (Графік 

реалізації Проекту), та можливі відхилення від строків здійснення Будівництва та виконання 

Інвестиційних зобов’язань. 

18.6 Якщо Концесіонеру стає відомо про обставини, які зазначені у пункті 18.4, або будь-які інші 

обставини, які можуть зупинити або негативно вплинути на Будівництво або виконання 

Інвестиційних зобов’язань, а також про обставини, які призводять, або можуть призвести до 

відхилення від Графіка реалізації проекту, встановленого у Додатку 3 (Графік реалізації 

Проекту), то він зобов’язаний у строк не пізніше 3 (трьох) Робочих днів надати Концесієдавцю 

та Незалежному інженеру: 

18.6.1 письмове повідомлення з обґрунтуванням обставин, які призводять або можуть призвести до 

відхилення від Графіка реалізації проекту, встановленого у Додатку 3 (Графік реалізації 

Проекту), та відхилення від строків виконання Будівництва та Інвестиційних зобов’язань; 

18.6.2 детальний план дій Концесіонера щодо запобігання та мінімізації наслідків затримок у 

здійсненні Будівництва та виконання Інвестиційних зобов’язань та Графіку реалізації 

проекту, встановленому у Додатку 3 (Графік реалізації Проекту). 

18.7 Концесієдавець та Незалежний інженер мають право надати свої коментарі та зауваження щодо 

детального плану дій Концесіонера, зазначеного у пункті 18.6.2, протягом 5 (п’яти) Робочих днів 

з дня отримання письмового повідомлення Концесіонера, визначеного у пункті 18.6.  

18.8 Концесіонер зобов’язаний у строк не пізніше 5 (п’яти) Робочих днів з дня отримання коментарів 

та зауважень, наданих Концесієдавцем та Незалежним інженером згідно з пунктом 18.6, 
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надіслати Концесієдавцю та Незалежному інженеру змінений детальний план дій, вказаний у 

пункті 18.6.2, або обґрунтовану відмову від прийняття зауважень. 

18.9 Якщо Концесіонер не завершить Будівництво Комплексу у строк, встановлений пунктом 18.1, 

за відсутності підстав, передбачених пунктами 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.4, 18.4.5 та 18.4.6, 

Концесієдавець має право на стягнення неустойки відповідно до пункту 39.1.5. 

18.10 Якщо Концесіонер не завершить Будівництво Нерухомості Північної коси у строк, встановлений 

у пункті 18.2, то він повинен: 

18.10.1 протягом 6 (шести) місяців з дня закінчення строку, встановленого у пункті 18.2, збудувати 

на Північній косі та ввести в експлуатацію не менше двох об’єктів нерухомості, загальною 

кошторисною вартістю не більше 1 (одного) відсотка від Мінімальних Інвестиційних 

зобов'язань з попереднім погодженням їх місцерозташування та функціонального 

призначення з Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем);  

18.10.2 протягом 8 (восьми) місяців з дня закінчення строку, встановленого у пункті 18.2, передати 

за актом приймання-передачі ДП «АМПУ» або іншій особі, визначеній Концесієдавцем, 

збудовані та введені в експлуатацію об’єкти нерухомості, визначені пунктом 18.10.1; та 

18.10.3 не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня закінчення строку, встановленого пунктом 18.2, 

здійснити відповідно до Застосовного законодавства дії щодо розподілу Земельної ділянки 

для концесії і виділення в окрему земельну ділянку Північної коси та відмовитись від права 

оренди Північної коси. 

18.11 У випадку невиконання вимог, встановлених в пункті 18.10 цього Договору, до Концесіонера 

можуть застосовуватись наслідки, передбачені пунктами 39.5 та 40 цього Договору.  

19. ПРОЕКТУВАННЯ 

19.1 Концесіонер має право на власний розсуд вибрати генпроектувальника (проектувальника) для 

розроблення Проектної документації. 

19.2 Проектна документація повинна бути розроблена з урахуванням вимог містобудівної 

документації, вихідних даних на проектування (з урахуванням, де застосовно, прогнозів щодо 

змін клімату, які можуть мати вплив на проектування) та з дотриманням вимог Застосовного 

законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці. 

19.3 Проектування Проектної документації Нової нерухомості порту повинно здійснюватися 

відповідно до вимог Застосовного законодавства. 

19.4 Концесіонер зобов’язаний погодити з Незалежним інженером проектно-кошторисну 

документацію на Будівництво до початку Будівництва. Незалежний інженер повинен 

перевірити, верифікувати та погодити проектно-кошторисну документацію на Будівництво у 

разі її відповідності ринковим цінам та відповідності Проектній документації на Будівництво 

або у випадку невідповідності надати обґрунтовану відмову від погодження протягом 22 

(двадцяти двох) Робочих днів з дати отримання проектно-кошторисної документації. 

19.5 Якщо Концесіонер отримує коментарі або пропозиції від Незалежного інженера протягом 22 

(двадцяти двох) Робочих днів з моменту направлення проектно-кошторисної документації, то 
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він зобов’язаний переглянути, змінити та привести таку документацію у відповідність та після 

цього подати переглянуту проектно-кошторисну документацію Незалежному інженерові. 

19.6 Якщо Незалежний інженер не повідомить Концесіонера про обґрунтовані заперечення, 

коментарі, пропозиції або необхідні зміни до проектно-кошторисної документації протягом 22 

(двадцяти двох) Робочих днів, вказаних у пункті 19.4, то подана Концесіонером проектно-

кошторисна документація вважається такою, що була погоджена Незалежним інженером. 

19.7 Незалежний інженер повинен розглянути Проектну документацію на всіх стадіях її розробки та 

надати свої коментарі щодо неї Концесіонеру та Концесієдавцю протягом 22 (двадцяти двох) 

Робочих днів з дати отримання Проектної документації, поданої Концесіонером. 

19.8 Концесіонер не пізніше 12 місяців з Дати початку подає Концесієдавцю на погодження Проектну 

документацію, а Концесієдавець протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з дати отримання 

Проектної документації погоджує цю документацію, або у випадку невідповідності Проектної 

документації Технічним вимогам, встановленим у Додатку 4 (Технічні вимоги) надає 

обґрунтовану відмову від погодження. 

19.9 Якщо Концесіонер отримує коментарі або пропозиції від Концесієдавця або Незалежного 

інженера протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з моменту подання Проектної документації, 

то він зобов’язаний (в тих межах, в яких такі коментарі або пропозиції відповідають Технічним 

вимогам, встановленим у Додатку 4 (Технічні вимоги) переглянути та подати переглянуту 

Проектну документацію Незалежному інженерові з наданням 1 (однієї) копії Концесієдавцю. 

19.10 Якщо Незалежний інженер та Концесієдавець не повідомлять Концесіонера про наявність будь-

яких обґрунтованих коментарів, пропозицій або необхідних змін до Проектної документації 

протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів, вказаних у пункті 19.8, то подана Концесіонером 

Проектна документація вважається такою, що була погоджена Незалежним інженером.  

20. БУДІВНИЦТВО  

20.1 При здійсненні будь-якого Будівництва Концесіонер зобов’язаний: 

20.1.1 доручати виконання окремих видів проектних і будівельних робіт особам, які мають 

відповідну ліцензію; 

20.1.2 обирати виконавців робочої документації для Будівництва з додержанням вимог 

Застосовного законодавства; 

20.1.3 забезпечувати Будівництво згідно з робочою документацією, застосовувати будівельні 

матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і правилам 

і пройшли сертифікацію, якщо вона є обов'язковою; 

20.1.4 забезпечувати Будівництво згідно з погодженою проектно-кошторисною документацією; 

20.1.5 не порушувати під час організації і виконання будівельних робіт законні права та інтереси 

користувачів прилеглих земельних ділянок, власників розташованих на них будинків і 

споруд, відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до Застосовного законодавства; 
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20.1.6 інформувати у строк, встановлений Застосовним законодавством, уповноважені органи 

влади України про нововиявлені під час будівельних робіт об'єкти, що мають 

антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи 

художнє значення, з урахуванням вимог цього Договору щодо Об’єктів культурної 

спадщини; 

20.1.7 інформувати у строк, встановлений Застосовним законодавством, уповноважені органи 

влади України про нововиявлені під час будівельних робіт вибухонебезпечні предмети, з 

урахуванням вимог цього Договору щодо Вибухонебезпечних предметів; 

20.1.8 не включати до завдання на проектування вимог, що суперечать вимогам Застосовного 

законодавства, затвердженій містобудівній документації, державним нормам, стандартам і 

правилам. 

20.2 Концесіонер зобов’язаний погоджувати з Незалежним інженером будь-які збільшення витрат та 

зміни у проектно-кошторисній документації на Будівництво шляхом надсилання письмового 

повідомлення з обґрунтуванням підстав збільшення витрат та надсилання зміненої проектно-

кошторисної документації Незалежному інженеру протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дня 

виникнення таких обставин. 

20.3 Незалежний інженер повинен перевірити зазначені Концесіонером обставини збільшення витрат 

на Будівництво, верифікувати та погодити нову проектно-кошторисну документацію на 

Будівництво у разі її відповідності ринковим цінам та відповідності Проектній документації на 

Будівництво або у випадку невідповідності ринковим цінам та Проектній документації надати 

обґрунтовану відмову від погодження протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з дати 

отримання повідомлення зазначеного у пункті 20.2. 

20.4 Якщо Концесіонер отримує коментарі або пропозиції від Незалежного інженера протягом 22 

(двадцяти двох) Робочих днів зазначених у пункті 20.3, то він зобов’язаний переглянути, змінити 

та привести таку документацію у відповідність та після цього подати переглянуту проектно-

кошторисну документацію Незалежному інженерові. 

20.5 Концесіонер повинен письмово повідомляти Незалежного інженера про завершення кожного 

етапу Будівництва до закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов’язань (або до повного 

виконання Концесіонером Інвестиційних зобов’язань в разі порушення цього строку), а 

Незалежний інженер має право надати свої коментарі, пропозиції та зауваження щодо 

необхідних змін щодо завершеної частини Будівництва протягом 10 (десяти) Робочих днів з дати 

отримання повідомлення Концесіонера. 

20.6 У разі отримання коментарів, пропозицій або зауважень до змін від Незалежного інженера щодо 

будь-яких недоліків Будівництва протягом 10 (десяти) Робочих днів, передбачених пунктом 

20.5, Концесіонер зобов’язаний взяти до уваги такі коментарі, пропозиції та внести зміни до 

завершеної частини Будівництва, які є необхідними для виправлення недоліків.  

20.7 Якщо Незалежний інженер не надає Концесіонеру жодних коментарів, пропозицій або 

зауважень до змін протягом 10 (десяти) Робочих днів, передбачених пунктом 20.5, то будівельні 

роботи повинні вважатись погодженими Незалежним інженером. 
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21. ОБСТЕЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ  

21.1 На наступний Робочий день після завершення Будівництва та за можливості Концесіонера 

розпочати експлуатацію Нової нерухомості порту або Об’єктів реконструкції, Концесіонер 

повинен надіслати письмове повідомлення Незалежному інженеру та Концесієдавцю про 

проведення необхідних випробувань та обстежень для підтвердження, що Нова нерухомість або 

Об’єкти реконструкції порту можуть експлуатуватися. 

21.2 Повідомлення, передбачене пунктом 21.1, повинне містити вимогу про направлення 

уповноважених представників Незалежного інженера та Концесієдавця на Територію концесії у 

визначені Концесіонером дату та час для проведення необхідних випробувань та обстежень 

Нової нерухомості порту або Об’єктів реконструкції. 

21.3 Незалежний інженер та Концесієдавець протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дати отримання 

повідомлення, передбаченого пунктом 21.1, повинні підтвердити Концесіонеру їх можливість 

направити уповноважених представників для проведення необхідних випробувань та обстежень 

Нової нерухомості порту або Об’єктів реконструкції на вказану у повідомленні дату або 

запропонувати іншу дату, але не пізніше ніж через 22 (двадцять два) Робочих дні після 

отримання повідомлення, передбаченого пунктом 21.2. 

21.4 Після узгодження дати проведення випробувань уповноважені особи Незалежного інженера 

проводять необхідні випробування та обстеження Нової нерухомості порту або Об’єктів 

реконструкції, а Незалежний інженер видає акт про обстеження з підтвердженням, що Нова 

нерухомість порту або Об’єкти реконструкції можуть експлуатуватися, або зазначає в такому 

акті обґрунтовані зауваження до готовності до експлуатації та встановлює перелік дій для 

опрацювання Концесіонером. Концесієдавець має право бути присутнім на під час проведення 

цих випробувань.  

21.5 У разі наявності обґрунтованих зауважень Незалежного інженера до готовності Нової 

нерухомості порту або Об’єктів реконструкції до експлуатації Концесіонер повинен виконати 

визначені дії для опрацювання та надіслати повторне повідомлення відповідно до пунктів 21.1, 

21.2, 21.3, 21.4.  

21.6 Після вирішення всіх питань з переліку для доопрацювання Незалежний інженер повинен 

видати акт обстеження з підтвердженням, що Нова нерухомість порту або Об’єкти реконструкції 

можуть експлуатуватися. 

21.7 Незалежний інженер повинен видати акт обстеження з підтвердженням, що Нова нерухомість 

порту може експлуатуватися, за таких умов: 

21.7.1 Незалежний інженер переконався в тому, що випробування та обстеження були успішно 

завершені і Нова нерухомість порту або Об’єкти реконструкції можуть експлуатуватися 

відповідно до вимог Застосовного законодавства та будівельних норм для провадження 

Концесійної діяльності відповідно до цього Договору; 

21.7.2 Концесіонер провів навчання персоналу для належної експлуатації та обслуговування Нової 

нерухомості порту або Об’єктів реконструкції. 

21.8 У разі отримання акта обстеження, передбаченого пунктом 21.6, Концесіонер має право 

підписати акт готовності об’єкта до експлуатації разом із генеральним проектувальником, 
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генеральним підрядником або підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення 

субпідрядників), субпідрядниками, страховиком відповідно до Застосовного законодавства. 

21.9 Після підписання акта готовності об’єкта до експлуатації, передбаченого пунктом 21.8, 

Концесіонер повинен здійснити дії відповідно до Застосовного законодавства щодо прийняття в 

експлуатацію Нової нерухомості порту або Об’єктів реконструкції шляхом видачі органами 

державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному 

Застосовним законодавством. 

21.10 Зареєстрований сертифікат, передбачений пунктом 21.9, є підставою для укладення договорів 

про постачання на Нову нерухомість порту необхідних для її функціонування ресурсів: води, 

газу, тепла, електроенергії, включення даних про Нову нерухомість порту до державної 

статистичної звітності та оформлення права власності Держави на Нову нерухомість порту. 

21.11 Після введення Нової нерухомості порту в експлуатацію та отримання сертифіката Концесіонер 

повинен протягом 5 (п’яти) Робочих днів звернутись до осіб, які є власниками відповідних 

елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію, та підключити Нову 

нерухомість порту до інженерних мереж. 

22. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДП «АМПУ» 

22.1 Протягом строку дії Договору ДП «АМПУ» виконує функції у Порту «Ольвія», покладені на ДП 

«АМПУ» Застосовним законодавством, у тому числі, але не виключно, функції, що стосуються 

безпеки судноплавства, лоцманського проведення, рятувальних і суднопідіймальних робіт в 

акваторії порту. При виконанні умов цього Договору ДП «АМПУ» має дотримуватися Вимог до 

реалізації проектів ЄБРР, Стандартів діяльності МФК та Рекомендацій Світового банку з 

екології, здоров’я та безпеки (тією мірою, якою такі документи ЄБРР та МФК встановлюють 

вимоги та процедури, які за змістом є аналогічними відповідним вимогам і процедурам, 

передбаченим Застосовним законодавством). 

22.2 ДП «АМПУ» здійснює моніторинг та контроль за виконанням Концесіонером своїх зобов’язань 

за Договором відповідно до розділу 29 цього Договору.  

22.3 За рішенням Концесієдавця на ДП «АМПУ» можуть бути додатково покладені інші функції, 

виконання яких здійснюється або може здійснюватися Концесієдавцем відповідно до положень 

цього Договору, за умови письмового повідомлення Концесіонера про обсяг та строк, на який 

на ДП «АМПУ» покладаються такі функції.  

22.4 Концесієдавець несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями ДП «АМПУ» за цим 

Договором.  

23. ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

23.1 ДП «АМПУ» зобов’язане протягом строку дії Договору забезпечувати підтримку паспортних 

глибин причалів та своєчасно здійснювати експлуатаційне днопоглиблення операційних 

акваторій причалів, водних підходів до них, району з якірною стоянкою № 363 на рівні, не 

меншому ніж паспортні глибини відповідних причалів, з урахуванням умов, встановлених у 

Додатку 14 (Технічні умови днопоглиблювальних робіт) Договору. При виконанні своїх 

зобов’язань за цим пунктом 23.1 ДП «АМПУ» має дотримуватись вимог Застосовного 

законодавства, а також вимог Стандартів діяльності МФК, Вимог до реалізації проектів ЄБРР та 
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Рекомендацій Світового банку з екології, здоров’я та безпеки (тією мірою, якою такі документи 

ЄБРР та МФК встановлюють вимоги та процедури, які за змістом є аналогічними відповідним 

вимогам і процедурам, передбаченим Застосовним законодавством). 

23.2 Якщо за результатами самостійних вимірювань глибин Концесіонер встановить, що фактичні 

глибини не відповідають плановим (паспортним) параметрам, Концесіонер має право 

звернутись до ДП «АМПУ» з вимогою про приведення фактичних глибин у відповідність до 

планових (паспортних) параметрів. В такому разі ДП «АМПУ» зобов’язане перевірити 

достовірність наданої Концесіонером інформації шляхом здійснення замірів фактичних глибин 

та, у випадку невідповідності фактичних глибин плановим (паспортним) параметрам, виконати 

всі заходи, необхідні для приведення фактичних глибин у відповідність до планових 

(паспортних) параметрів. 

23.3 У разі виявлення невідповідності фактичних глибин плановим (паспортним) параметрам, до ДП 

«АМПУ» застосовуються наслідки, визначені в пункті 40.3. При цьому факт виявлення 

невідповідності може бути встановлений у тому числі, але не виключно: 

23.3.1 за результатами регулярних замірів в процесі моніторингу, який здійснюється в порядку, 

встановленому Застосовним законодавством (зокрема, згідно з обов’язковими постановами 

по порту); 

23.3.2 у разі встановлення Органами публічної влади або іншими уповноваженими 

органами/особами за результатами будь-якої перевірки обмежень щодо проходу суден з 

відповідною осадкою, які відповідно до застосовних технічних правил могли би проходити 

акваторією, якщо б фактичні глибини відповідали плановим (паспортним) параметрам; 

23.3.3 у разі оголошення капітаном морського порту повідомлення про неможливість заходу судна 

з відповідною посадкою, яке відповідно до застосовних технічних правил могло би 

проходити акваторією, якщо б фактичні глибини відповідали плановим (паспортним) 

параметрам; 

23.3.4 за результатами проведення ДП «АМПУ» додаткових замірів на вимогу Концесіонера 

відповідно до пункту 23.2; 

23.3.5 у разі виникнення інциденту (морської події), в результаті якого судно під час лоцманського 

проведення сіло на мілину, хоча відповідно до застосовних технічних правил таке судно 

могло проходити акваторією, якщо б фактичні глибини відповідали плановим (паспортним) 

параметрам. 

23.4 Якщо провадження Концесіонером виробничої або іншої діяльності (у тому числі на Північній 

косі) потребує проведення капітальних днопоглиблювальних робіт у відповідній частині 

акваторії (у тому числі біля Північної коси), Концесіонер може звернутись до ДП «АМПУ» з 

пропозицією проведення такого днопоглиблення та розробленим фінансово-економічним 

обґрунтуванням реалізації запропонованих робіт, а ДП «АМПУ» має розглянути таку 

пропозицію та надати Концесіонеру висновок щодо можливості та умов проведення такого 

днопоглиблення. 

23.5 ДП «АМПУ» має право брати участь у технічному нагляді за станом причалів у складі Об’єкта 

концесії Регістром судноплавства України, а саме: направляти уповноважених представників 

для участі у технічних оглядах причалів інспекторами Регістру, отримувати доступ до актів 
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огляду гідротехнічної споруди Регістру судноплавства України. Концесіонер зобов’язаний на 

вимогу ДП «АМПУ» надавати копії звітів за результатами технічних оглядів причалів та актів 

огляду гідротехнічних споруд Регістром судноплавства України. 

24. КОНЦЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

24.1 Основні вимоги до Концесійної діяльності 

24.1.1 Усі види діяльності (надання послуг, виконання робіт, реалізація товарів тощо), від 

провадження яких Концесіонер або залучені ним згідно з цим Договором треті особи 

отримують дохід у зв’язку з реалізацією Концесіонером свого права управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії, є концесійною діяльністю («Концесійна діяльність»). 

Концесіонер здійснює Концесійну діяльність протягом Строку концесії як самостійно, так і 

з залученням третіх осіб у порядку і на умовах, визначених цим Договором. 

24.1.2 До Концесійної діяльності належать, у тому числі, але не виключно: 

24.1.2.1 експлуатація морського терміналу, вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування 

та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим 

види господарської діяльності;  

24.1.2.2 управління (експлуатація) об’єктами нерухомості у складі Об’єкта концесії, 

збудованими Концесіонером відповідно до розділів 17-21 цього Договору, а також види 

господарської діяльності, пов’язані з управлінням (експлуатацією) таких об’єктів 

нерухомості.  

24.1.3 При здійсненні Концесійної діяльності Концесіонер зобов’язаний дотримуватись вимог 

цього Договору і Застосовного законодавства щодо: 

24.1.3.1 управління (експлуатації), технічного обслуговування, реконструкції, технічного 

переоснащення та поліпшення Об’єкта концесії; 

24.1.3.2 відновлення та підтримки нерухомого майна у складі Об’єкта концесії (зокрема, 

причалів) у стані, що дає можливість використовувати Об’єкт концесії за цільовим 

призначенням, у тому числі шляхом проведення поточного та капітального ремонту, 

придбання і заміни майна у складі Об’єкта концесії; 

24.1.3.3 надання Концесієдавцю, ДП «АМПУ» та іншим особам належного доступу до Території 

концесії та Об’єкта концесії; 

24.1.3.4 охорони й безпеки Території концесії та Об’єкта концесії; 

24.1.3.5 здійснення природоохоронних заходів; 

24.1.3.6 здійснення заходів моніторингу, готовності, запобігання, реагування, інформаційного 

обміну та обліку щодо нещасних випадків, небезпечних подій та надзвичайних ситуацій 

на Території концесії та Об’єкті концесії; 
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24.1.3.7 залучення третіх осіб до здійснення Концесійної діяльності або здійснення діяльності, 

необхідної для провадження Концесійної діяльності чи виконання Концесіонером своїх 

зобов’язань за Договором; 

24.1.3.8 сплати Концесійного платежу та звітування (у тому числі в частині розрахунку чистого 

доходу від провадження Концесійної діяльності для цілей сплати Концесійного 

платежу); 

24.1.3.9 інших питань, які стосуються провадження Концесійної діяльності.  

24.1.4 Концесіонер зобов’язаний, починаючи з шостого року з Дати початку до 2029 року, 

забезпечувати мінімальний обсяг вантажопотоку на рівні, не меншому ніж 2,55 (дві цілих 

п'ятдесят п'ять сотих) мільйона тонн на рік, а з 2030 (дві тисячі тридцятого) року до моменту 

підписання Акта передачі – на рівні, не меншому ніж 2,83 (дві цілих вісімдесят три сотих) 

мільйона тонн на рік («Мінімальний обсяг перевалки вантажів»), за умови належного і 

своєчасного виконання Концесієдавцем своїх зобов’язань відповідно до умов цього 

Договору. 

24.1.5 Якщо в 2030 (дві тисячі тридцятому) році Концесіонер не виконав зобов'язання щодо 

досягнення Мінімального обсягу перевалки вантажів, вимога щодо досягнення 

Мінімального обсягу перевалки вантажів застосовується до Концесіонера протягом кожного 

наступного після 2030 (дві тисячі тридцятого) року до моменту, поки Концесіонер не досягне 

Мінімального обсягу перевалки вантажів.  

24.1.6 Концесіонер має сприяти, з урахуванням можливостей його впливу, збільшенню до 80 

(вісімдесяти) відсотків частки вантажів, що прямують до Об’єкта концесії з використанням 

залізничного, внутрішнього водного та інших видів транспорту, крім автомобільного. 

24.1.7 Концесіонер повинен забезпечувати рівний доступ до послуг, робіт, інших видів Концесійної 

діяльності усім Користувачам на ринкових умовах.  

24.2 Доходи від провадження Концесійної діяльності 

24.2.1 Концесіонер здійснює усі види Концесійної діяльності за вільними цінами (тарифами) на 

договірній основі, якщо інші вимоги не встановлені Застосовним законодавством або цим 

Договором. З урахуванням положень пункту 24.4, Концесіонер може надавати Користувачам 

знижки на ціни (тарифи) за надання послуг, виконання робіт, здійснення інших видів 

Концесійної діяльності за умови, що такі знижки надаються на комерційній основі, з метою 

максимізації прибутку Концесіонера і відповідно до звичаїв ділового обороту. 

24.2.2 Концесіонер отримує причальний збір як користувач причалів у складі Об’єкта концесії 

відповідно до Застосовного законодавства. Концесіонер зобов’язаний дотримуватися вимог 

до справляння, обліку та використання коштів від причального збору, встановлених 

Застосовним законодавством. 

24.3 Залучення третіх осіб 

24.3.1 Концесіонер має право залучати третіх осіб до здійснення Концесійної діяльності або 

здійснення діяльності, яка може бути необхідною для провадження Концесійної діяльності 
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чи виконання Концесіонером своїх зобов’язань за цим Договором, на комерційній основі з 

дотриманням принципу «витягнутої руки». До таких третіх осіб належать: 

24.3.1.1 особи, яких Концесіонер залучає з наданням їм прав щодо майна у складі Об’єкта 

концесії та іншого майна Концесіонера, зокрема за договорами володіння, користування 

(оренди), спільної діяльності або за іншими договорами щодо передачі (здійснення) 

прав (у тому числі за договорами про передачу майнових прав, що випливають з 

Договору чи Об’єкта концесії) відповідно до пункту 24.3.2; 

24.3.1.2 особи, яких Концесіонер залучає на будь-яких умовах, крім як передбачених пунктом 

24.3.2, для надання послуг, виконання робіт та здійснення інших видів Концесійної 

діяльності для Користувачів, чи яким Концесіонер дозволяє здійснювати таку діяльність 

на Території концесії, відповідно до пункту 24.3.6; 

24.3.1.3 особи, яких Концесіонер залучає на договірній основі (за договорами, іншими ніж 

договори, передбачені пунктами 24.3.2-24.3.6) для надання послуг, виконання робіт та 

здійснення інших видів діяльності, яка не є Концесійною діяльністю і яка не надається 

для Користувачів (і Концесіонер, а не Користувачі, оплачують такі послуги, роботи чи 

інші види діяльності) відповідно до пункту 24.3.8. 

24.3.2 Концесіонер має право укладати з третіми особами договори про передачу (здійснення) прав 

щодо майна у складі Об’єкта концесії (у тому числі про передачу Концесіонером своїх 

майнових прав, що випливають з цього Договору чи Об'єкта концесії, повністю або частково 

третім особам) або інші подібні договори тільки за умови надання на це попередньої 

письмової згоди Концесієдавця. До договорів з третіми особами за цим пунктом 24.3.2 

належать, у тому числі, але не виключно: 

24.3.2.1 договори про передачу в тимчасове володіння та користування (оренду) майна, що 

входить до складу Об'єкта концесії; 

24.3.2.2 договори про передачу в спільну діяльність майна, що входить до складу Об'єкта 

концесії; 

24.3.2.3 договори про передачу в строкове оплатне управління (аутсорсинг) майна, що входить 

до складу Об'єкта концесії; 

24.3.2.4 договори про передачу корпоративних прав у Концесіонері (як юридичній особі); 

24.3.2.5 договори про передачу в заставу права на концесію за цим Договором. 

24.3.3 Для цілей залучення третіх осіб відповідно до пункту 24.3.2: 

24.3.3.1 Концесіонер повинен надіслати Концесієдавцю запит про надання згоди на укладення 

відповідного договору, передбаченого пунктом 24.3.2, разом із проектом такого 

договору. 

24.3.3.2 Концесієдавець повинен надати свою згоду чи вмотивовану відмову від надання згоди 

на укладення договору, передбаченого пунктом 24.3.2, протягом 15 (п’ятнадцяти) 

Робочих днів з дня отримання відповідного запиту Концесіонера. Якщо протягом цього 
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строку Концесієдавець не надасть відповідь, то вважається, що він надав свою згоду на 

укладення договору, передбаченого пунктом 24.3.2. 

24.3.3.3 Забороняється укладення договорів, передбачених пунктом 24.3.2: 

24.3.3.3.1 із будь-якою третьою особою, якщо така особа або її Пов’язана особа 

підпадає під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої статті 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VII 

від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 

24.3.3.3.2 із будь-якою третьою особою, якщо до такої особи або до її Пов’язаної особи 

застосовано санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, або 

визнані Україною міжнародні санкції. 

24.3.3.4 Концесієдавець має право вимагати від Концесіонера надання інформації та документів, 

які обґрунтовано необхідні для надання згоди на укладення відповідного договору, 

передбаченого пунктом 24.3.2, у тому числі інформації і документів для цілей перевірки 

відповідності пункту 24.3.3.3. 

24.3.4 Дохід від Концесійної діяльності, який отримують від Користувачів треті особи, залучені 

Концесіонером до здійснення Концесійної діяльності на основі договорів за пунктом 24.3.2, 

підлягає включенню до розрахунку Концесійного платежу відповідно до пункту 31.1. 

Концесіонер подає звітність про дохід таких третіх осіб від Концесійної діяльності 

відповідно до пункту 29.2. 

24.3.5 Будь-яка передача (відступлення) прав за договорами з третіми особами, передбаченими 

пунктом 24.3.2, будь-яким іншим особам забороняється.  

24.3.6 Концесіонер має право залучати третіх осіб на умовах, крім як передбачених пунктом 24.3.2, 

для надання послуг, виконання робіт та здійснення інших видів Концесійної діяльності для 

Користувачів, чи дозволяти здійснювати таку діяльність на Території концесії за умови 

надання Концесіонером щодо таких третіх осіб та їх діяльності такої ж звітності, що й та, що 

подається Концесіонером відповідно до пункту 29.2.  

24.3.7 Дохід від Концесійної діяльності, який отримують від Користувачів треті особи, залучені 

Концесіонером до здійснення Концесійної діяльності на основі договорів за пунктом 24.3.6 

(окрім доходу третіх осіб, залучених Концесіонером для надання експедиторських послуг, 

послуг з лоцманської проводки, бункерування суден, а також послуг з організації митного 

оформлення та прикордонного оформлення), підлягає включенню до розрахунку 

Концесійного платежу відповідно до пункту 31.1. Будь-яка передача (відступлення) прав за 

договорами з третіми особами, передбаченими пунктом 24.3.6, будь-яким іншим особам 

забороняється.  

24.3.8 Концесіонер має право залучати третіх осіб за договорами, іншими ніж договори, 

передбачені пунктами 24.3.2-24.3.6, для надання послуг, виконання робіт та здійснення 

інших видів діяльності, яка не є Концесійною діяльністю, не надається для Користувачів (і 

за якими Концесіонер, а не Користувачі, оплачують такі послуги, роботи чи інші види 

діяльності) і може бути необхідною для провадження Концесійної діяльності чи виконання 

Концесіонером своїх зобов’язань за цим Договором («Підрядники»). 
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24.3.9 Концесіонер укладає договори з Підрядниками на ринкових умовах без попереднього 

погодження з Концесієдавцем. Концесієдавець може самостійно або через ДП «АМПУ» 

вимагати від Концесіонера надання копій договорів з Підрядниками та звітності про 

виконання таких договорів. 

Положення цього пункту 24.3.9 в частині надання копій договорів з третіми особами та 

звітності про їх виконання застосовуються також до випадків залучення Концесіонером 

третіх осіб для надання експедиторських послуг, послуг з лоцманської проводки, 

бункерування суден, послуг з митного оформлення та прикордонного оформлення.  

24.3.10 В усіх випадках, встановлених в цьому пункті 24.3, Концесіонер зобов'язаний включати до 

договорів, що укладаються з такими третіми особами, положення щодо безперешкодної 

реалізації Права Концесієдавця на втручання та Права Позикодавців на втручання, в тому 

числі в частині безкоштовної передачі всіх прав та обов'язків Концесіонера за такими 

договорами новому Концесіонеру без їх розірвання або іншої істотної зміни умов. 

24.4 Господарські операції з Пов'язаними особами Концесіонера 

24.4.1 Концесіонер не має права надавати Користувачу, що є його Пов'язаною особою або будь-

яким учасником Концесіонера, будь-які знижки на ціни (тарифи) за надання послуг, 

виконання робіт, здійснення інших видів Концесійної діяльності, якщо такі знижки 

надаються не відповідно до принципу «витягнутої руки».  

24.4.2 Концесіонер не має права придбавати у своєї Пов’язаної особи або будь-якого зі своїх 

учасників товари, послуги або роботи за цінами (тарифами), що не відповідають ринковим 

умовам. 

24.4.3 Концесіонер зобов’язаний з Дати початку надавати Концесієдавцю щорічно не пізніше ніж 

через 120 (сто двадцять) днів після закінчення кожного наступного року звіт за кожний 

попередній рік, в якому повинен міститися повний перелік господарських операцій, 

здійснених Концесіонером зі своїми учасниками або Пов’язаними особами. Разом зі звітом 

Концесіонер повинен надати повну і достатню інформацію та документи, які підтверджують, 

що такі господарські операції відповідають ринковим умовам та принципу «витягнутої 

руки». 

24.4.4 Форма звіту, вказаного у пункті 24.4.3 Договору, повинна бути погоджена між 

Концесіонером і Концесієдавцем. У разі відсутності погодженої форми Концесієдавець має 

право запропонувати належну форму такого звіту, письмово повідомивши про це 

Концесіонера. 

24.4.5 Для підтвердження відповідності господарських операцій, зазначених у пункті 24.4.3 

Договору, ринковим умовам та принципу «витягнутої руки» Концесіонер та Концесієдавець 

не пізніше ніж через 1 (один) місяць після надання Концесіонером звіту відповідно до пункту 

24.4.3 Договору залучають Незалежного експерта в порядку, передбаченому пунктом 52.2 

Договору, який, зокрема, здійснює економічне дослідження таких господарських операцій. 

Таке економічне дослідження повинне охоплювати пошук співставних компаній, що 

залучені до аналогічної діяльності, а за його результатами повинні бути розраховані 

інтерквартильні діапазони рентабельності для господарських операцій, що досліджуються, 
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та проведене порівняння фактичних даних Концесіонера щодо таких операцій з отриманим 

діапазоном.  

25. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 

25.1 Загальні зобов’язання з технічного обслуговування та ремонту 

25.1.1 Протягом Строку концесії Концесіонер зобов'язується здійснювати технічне обслуговування 

Об’єкта концесії у спосіб, який забезпечує, щоб: 

25.1.1.1 Об’єкт концесії, а також рухоме майно, яке використовується для управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії, перебували в належному робочому стані, з урахуванням 

їх нормального зносу; 

25.1.1.2 управління (експлуатація) Об’єкта концесії здійснювалося відповідно до вимог, 

встановлених цим Договором і Застосовним законодавством, у тому числі у сфері 

охорони навколишнього природного середовища та охорони праці. 

25.1.2 Концесіонер повинен проводити технічне обслуговування та ремонт Портової нерухомості 

та рухомого майна, включаючи об’єкти портової інфраструктури, устаткування, що 

використовується, відповідно до вимог Застосовного законодавства. 

25.1.3 Концесіонер забезпечує залучення і надання (використання) всіх необхідних фінансових, 

технічних, технологічних, управлінських та інших ресурсів для експлуатації, технічного 

обслуговування і ремонту Об’єкта концесії і рухомого майна, яке використовується для 

управління (експлуатації) Об’єкта концесії (залежно від випадку). 

25.1.4 Для підтримки причалів у складі Об’єкта концесії в належному робочому стані протягом 

призначеного строку служби та після його закінчення Концесіонер зобов’язаний 

забезпечувати проведення необхідних заходів в порядку та з періодичністю відповідно до 

вимог Застосовного законодавства, чинного на момент існування таких вимог. Такі заходи 

можуть включати: 

25.1.4.1 проведення технічних оглядів причалів (первісний, черговий, щорічний, позачерговий) 

та заходів з технічного нагляду за ремонтом та реконструкцією причалів відповідно до 

Застосовного законодавства; 

25.1.4.2 підводне обстеження причалів; 

25.1.4.3 періодичне інструментальне спостереження за деформацією причалів за допомогою 

створеної мережі геодезичного спостереження. 

25.1.5 Концесіонер зобов’язаний дотримуватися вимог Застосовного законодавства щодо належної 

технічної експлуатації причалів, в тому числі проведення необхідних поточних та 

капітальних ремонтів, зокрема для підтримання відміток встановленої спостережної 

геодезичної мережі у початковому «нульовому» положенні.  

25.1.6 За результатами обстежень, оглядів причалів у складі Об’єкта концесії, проведених 

Регістром судноплавства України або іншим уповноваженим органом, Концесіонер 
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зобов’язаний проводити необхідні роботи та заходи щодо причалів, що вимагаються 

Регістром судноплавства України або іншим уповноваженим органом.  

26. СПИСАННЯ МАЙНА 

26.1 Порядок та умови списання рухомого майна, переданого Концесіонеру у складі Об’єкта 

концесії, протягом року після такої передачі 

26.1.1 Протягом року після передачі у складі Об’єкта концесії до переданого рухомого майна 

застосовується порядок списання, передбачений цим пунктом 26.1 Договору, а по 

закінченню такого строку – порядок списання, передбачений пунктом 26.2 Договору. 

26.1.2 Протягом строку, зазначеному у пункті 26.1.1 Договору, Концесіонер може здійснити 

списання з балансу Концесіонера на свій розсуд будь-якого рухомого майна, переданого у 

складі Об’єкта концесії, відповідно до порядку та умов цього пункту 26.1 Договору, для чого 

звертається з відповідним письмовим зверненням до Концесієдавця. Списання майна у 

складі Об’єкта концесії здійснюється за згодою Концесієдавця, в наданні якої не може бути 

необґрунтовано відмовлено. 

26.1.3 Концесієдавець зобов’язаний протягом 15 (п'ятнадцяти) Робочих днів з моменту отримання 

звернення Концесіонера стосовно списання майна прийняти рішення про надання чи 

обґрунтовану відмову в наданні згоди на списання майна та повідомити про таке рішення 

Концесіонера. 

26.1.4 У разі відсутності повідомлення про прийняте Концесієдавцем рішення щодо списання 

майна по закінченню строку, встановленого пунктом 26.1.3 Договору, вважається, що 

Концесієдавець надав згоду на списання майна. 

26.1.5 У разі згоди Концесієдавця на списання Концесіонер здійснює списання рухомого майна 

шляхом його продажу через електронну систему, встановлену Застосовним законодавством 

для продажу державного майна, за стартовою ціною відповідно до незалежної оцінки, 

проведеної згідно із Застосовним законодавством.  

26.1.6 У разі відмови Концесієдавця в наданні згоди на списання рухомого майна, Концесієдавець 

протягом 15 (п'ятнадцяти) Робочих днів з дня направлення Концесіонеру повідомлення про 

таку відмову зобов’язаний визначити державне підприємство, яке прийме таке рухоме 

майно, та забезпечити прийняття такого майна визначеним державним підприємством, а в 

разі відсутності такого – ДП «АМПУ», шляхом підписання акта приймання-передачі з 

Концесіонером. Якщо протягом зазначеного строку не відбулося таке прийняття рухомого 

майна, Концесіонер має право його продати в порядку, передбаченому пунктом 26.1.5 

Договору. 

26.1.7 До порядку списання передбачену цим пунктом 26.1 Договору також застосовуються 

положення пунктів 26.2.13 - 26.2.15 Договору. 

26.2 Порядок та умови списання майна, переданого Концесіонеру у складі Об’єкта концесії 

26.2.1 Протягом Строку концесії може здійснюватися списання з балансу Концесіонера майна, 

переданого у складі Об’єкта концесії, відповідно до порядку та умов цього пункту 26.2 
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Договору. Списання майна у складі Об’єкта концесії здійснюється за згодою Концесієдавця, 

в наданні якої не може бути необґрунтовано відмовлено.  

26.2.2 До майна у складі Об’єкта концесії, яке може бути списане відповідно до цього пункту 26.2, 

належать: 

26.2.2.1 об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні 

матеріальні активи); 

26.2.2.2 матеріальні активи, що відповідно до Застосовного законодавства визнаються 

основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами. 

26.2.3 Майно у складі Об’єкта концесії може підлягати списанню у випадку, коли таке майно: 

26.2.3.1 морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання та 

відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у зв’язку з будівництвом, 

реконструкцією і технічним переоснащенням); 

26.2.3.2 пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що його відновлення є 

економічно недоцільним); 

26.2.3.3 виявлене в результаті інвентаризації як нестача.  

26.2.4 Списання повністю амортизованих основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів у складі Об'єкта концесії, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 

(двадцять) тисяч гривень, здійснюється за рішенням керівника Концесіонера. 

26.2.5 З метою отримання згоди на списання майна Концесіонер подає Концесієдавцю разом із 

зверненням стосовно списання майна такі документи: 

26.2.5.1 техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться 

економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий 

результат списання майна; 

26.2.5.2 відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім 

об'єктів незавершеного будівництва); 

26.2.5.3 акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 

26.2.5.4 акт технічного стану майна, затверджений керівником Концесіонера; 

26.2.5.5 відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що 

пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами); 

26.2.5.6 відомості про Земельну ділянку для концесії, на якій розташоване нерухоме майно, із 

зазначенням цільового призначення, а також копії документів підтверджуючих право 

користування Земельною ділянкою для концесії; 

26.2.5.7 відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення 

будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату 



290 

Продовження додатка 2 

 

припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна 

кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-

вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт); 

26.2.5.8 відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування 

інших способів управління щодо нерухомого майна, об’єктів незавершеного 

будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безоплатної 

передачі іншим суб’єктам господарювання; 

26.2.5.9 документи, на підставі яких здійснюється будівництво або реконструкція чи технічне 

переоснащення діючих об’єктів (у разі, коли майно списується у зв’язку з будівництвом, 

реконструкцією та технічним переоснащенням). 

26.2.6 Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності 

проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а 

також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання 

майна, головою якої є заступник керівника Концесіонера, а членами - головний бухгалтер 

або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, 

обліково-економічних та інших служб Концесіонера, а також залучені за вимогою 

Концесієдавця його представники та інші фахівці. Загальна кількість представників 

Концесіонера у складі комісії не може перевищувати 10 (десять) осіб, представників 

Концесієдавця - 5 (п'ять) осіб. 

26.2.7 Концесіонер має забезпечити безперешкодний доступ уповноваженого представника 

Концесієдавця для здійснення додаткового огляду майна, що пропонується до списання, в 

разі такої потреби. 

26.2.8 Концесієдавець зобов’язаний надавати згоду та здійснювати необхідні дії для списання 

майна, яке підлягає списанню у випадках, передбачених пунктом 26.2.3 Договору. 

26.2.9 Концесієдавець зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) Робочих днів з моменту отримання 

звернення Концесіонера стосовно списання майна прийняти рішення про надання чи 

обґрунтовану відмову в наданні згоди на списання майна та повідомити про таке рішення 

Концесіонера. 

26.2.10 У разі відсутності повідомлення про прийняте Концесієдавцем рішення щодо списання 

майна по закінченню строку, встановленого пунктом 26.2.9 Договору, вважається, що 

Концесієдавець надав згоду на списання майна. 

26.2.11 У разі відмови Концесієдавця в наданні згоди на списання майна, Концесієдавець протягом 

10 (десяти) Робочих днів з дня надсилання Концесіонеру повідомлення про таку відмову 

зобов’язаний визначити державне підприємство, яке прийме таке майно, та забезпечити 

прийняття такого майна визначеним державним підприємством, а в разі відсутності такого – 

ДП «АМПУ», шляхом підписання акту приймання-передачі з Концесіонером. 

26.2.12 Якщо не відбулося прийняття майна в порядку та строк, передбачені пунктом 26.2.11 

Договору, Концесіонер має право його продати через електронну систему, встановлену 

Застосовним законодавством для продажу державного майна, за стартовою ціною відповідно 

до незалежної оцінки, проведеної згідно із Застосовним законодавством. 
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26.2.13 Усі необхідні роботи з розбирання, демонтажу та утилізації майна, що пропонується до 

списання, здійснюються за рахунок Концесіонера, які він повинен придбати через 

електронну систему закупівель, встановлену Застосовним законодавством для публічних 

закупівель. 

26.2.14 Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються до державного бюджету 

на рахунок, зазначений Концесієдавцем, за вирахуванням витрат, понесених Концесіонером 

на роботи з розбирання, демонтажу та утилізації майна відповідно до пункту 26.2.13. 

Договору. 

26.2.15 Концесіонер подає Концесієдавцю звіт про списання майна протягом 30 (тридцяти) днів 

після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування. 

27. ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА 

27.1 Забезпечення безпеки порту 

27.1.1 Концесіонер відповідає за організацію та здійснення заходів щодо охорони Території 

концесії та Об'єкта концесії протягом Строку концесії. 

27.1.2 У Порту «Ольвія» відкритий пункт пропуску через державний кордон України, в межах 

якого у порядку, визначеному Застосовним законодавством, встановлюється і діє особливий 

режим перебування та переміщення осіб, транспортних засобів і вантажів. Концесіонер 

зобов'язаний при виконанні умов цього Договору дотримуватись режиму у пункті пропуску 

через державний кордон України, встановленого Застосовним законодавством, у тому числі, 

але не виключно: 

27.1.2.1 забезпечувати належні умови для здійснення уповноваженими органами влади України 

прикордонного, митного контролю та інших заходів офіційного контролю, 

передбачених Застосовним законодавством; 

27.1.2.2 дотримуватися вимог локальних нормативних актів щодо режиму у пункті пропуску 

через державний кордон України в Порту «Ольвія» і за потреби ініціювати внесення 

змін до таких актів у порядку, визначеному Застосовним законодавством; 

27.1.2.3 дотримуватися вимог локальних нормативних актів щодо режиму перебування і 

переміщення в Порту «Ольвія» і за потреби ініціювати внесення змін до таких актів у 

порядку, визначеному Застосовним законодавством; 

27.1.2.4 забезпечувати належні умови для здійснення ДП «АМПУ» заходів на виконання вимог 

режиму у пункті пропуску через державний кордон України та вимог режиму 

перебування і переміщення в Порту «Ольвія». 

27.1.3 ДП «АМПУ» зобов'язано не вживати будь-яких дій та не впроваджувати заходів, які 

призводять або можуть призвести до змін меж пункту пропуску через державний кордон 

України, внаслідок яких відбувається або може відбутись виключення частини або всієї 

Території концесії з меж пункту пропуску через державний кордон України. 
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27.1.4 Для дотримання вимог режиму перебування і переміщення в Порту «Ольвія» при виконанні 

умов цього Договору Концесіонер: 

27.1.4.1 створює службу морської безпеки, інші структурні підрозділи для здійснення контролю 

за встановленим режимом перебування і переміщення в Порту «Ольвія» в межах 

Території концесії, у тому числі для організації та здійснення заходів пропускного і 

внутрішньооб’єктового режиму в межах Території концесії; 

27.1.4.2 організовує та забезпечує охорону Території концесії, у тому числі з урахуванням вимог 

Застосовного законодавства щодо охорони об’єктів державної форми власності та 

правил охорони морських портів; 

27.1.4.3 здійснює інші заходи щодо організації безпеки, дотримання пропускного та 

внутрішньооб'єктового режиму на Території концесії. 

27.1.5 Загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в Порту «Ольвія» 

при виконанні умов цього Договору здійснює ДП «АМПУ» відповідно до Застосовного 

законодавства. 

27.1.6 Концесіонер здійснює заходи щодо дотримання вимог режиму у пункті пропуску через 

державний кордон України та вимог режиму перебування і переміщення в Порту «Ольвія» 

при виконанні умов цього Договору. 

27.2 Безпека мореплавства 

27.2.1 Безпека мореплавства при виконанні умов цього Договору забезпечується Концесіонером і 

ДП «АМПУ» відповідно до вимог Застосовного законодавства, обов'язкових постанов по 

порту, зводу звичаїв порту. 

27.2.2 Нагляд (контроль) за безпекою мореплавства в межах акваторії Порту «Ольвія» здійснює 

капітан морського порту. Концесіонер зобов'язаний при виконанні умов цього Договору 

сприяти здійсненню функцій з нагляду за безпекою мореплавства у Порту «Ольвія». 

27.2.3 З метою забезпечення безпеки мореплавства при виконанні умов цього Договору на 

Концесіонера покладаються обов'язки щодо: 

27.2.3.1 розробки та впровадження системи управління безпекою судноплавства;  

27.2.3.2 забезпечення безпечної стоянки та обробки суден; 

27.2.3.3 забезпечення безпеки під час швартовних операцій до причалів у складі Об’єкта 

концесії;  

27.2.3.4 забезпечення безпеки в процесі буксирування суден в межах акваторії Порту «Ольвія» 

та операційної акваторії причалів у складі Об’єкта концесії; 

27.2.3.5 здійснення інших заходів для забезпечення безпеки мореплавства відповідно до вимог 

Застосовного законодавства, обов'язкових постанов по порту, зводу звичаїв порту.  
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27.2.4 З метою забезпечення безпеки мореплавства на ДП «АМПУ» при виконанні умов цього 

Договору покладаються обов'язки щодо: 

27.2.4.1 забезпечення безпечного лоцманського проведення суден на внутрішніх судноплавних 

шляхах;  

27.2.4.2 навігаційного забезпечення руху суден на внутрішніх судноплавних шляхах та в межах 

акваторії Порту «Ольвія»; 

27.2.4.3 здійснення рятувальних та суднопіднімальних робіт в акваторії Порту «Ольвія»; 

27.2.4.4 визначення режиму заходу, перебування, швартовних операцій в акваторії Порту 

«Ольвія»; 

27.2.4.5 забезпечення проведення експлуатаційних днопоглиблюваних робіт в операційній 

акваторії причалів у складі Об’єкта концесії, водних підходах до них, поглибленому 

районі та якірній стоянці № 363; 

27.2.4.6 здійснення інших заходів для забезпечення безпеки мореплавства відповідно до вимог 

Застосовного законодавства, обов'язкових постанов по порту, зводу звичаїв порту.  

27.2.5 Організація та здійснення заходів з забезпечення безпеки мореплавства здійснюється 

Концесіонером самостійно або шляхом залучення третіх осіб на договірних засадах.  

28. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

28.1 Працівники 

28.1.1 Концесіонер повинен найняти Працівників, з урахуванням спеціальності і кваліфікації, на 

тих самих або кращих умовах, які пропонувалися раніше Первісним оператором та ДП 

«АМПУ», з дотриманням вимог пункту 8.8.5 цього Договору. 

28.1.2 Концесіонер зобов'язаний: 

28.1.2.1 укласти з Працівниками колективний договір строком на 5 (п’ять) років на умовах, не 

гірших, ніж ті, що містяться у колективному договорі Первісного оператора, чинному 

станом на 01.03.2019 (перше березня дві тисячі дев’ятнадцятого року). До моменту 

укладення нового колективного договору Концесіонер зобов’язаний дотримуватись 

положень колективного договору Первісного оператора, чинного станом на 01.03.2019 

(перше березня дві тисячі дев’ятнадцятого року). 

28.1.2.2 після укладення колективного договору за пунктом 28.1.2.1 Договору не ініціювати 

внесення змін до такого колективного договору, які б погіршували умови праці 

Працівників, протягом 5 (п’яти) років з моменту укладення колективного договору; 

28.1.2.3 протягом 3 (трьох) років з моменту прийняття Концесіонером на роботу Працівників не 

допускати зниження розміру заробітної плати таких Працівників нижче рівня їх 

заробітної плати, встановленої станом на 01.03.2019 (перше березня дві тисячі 

дев’ятнадцятого року) з індексацією, а також з урахуванням зростання прожиткового 
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мінімуму до Дати укладення, та підвищувати рівень заробітної плати відповідно до 

Застосовного законодавства, з урахуванням вимог галузевої угоди у сфері морського 

транспорту та галузевої угоди у сфері, у якій здійснює Концесійну діяльність 

Концесіонер (якщо галузева угода у сфері, у якій здійснює Концесійну діяльність 

Концесіонер, згідно із Застосовним законодавством поширює свою обов’язкову силу на 

Концесіонера);  

28.1.2.4 не допускати звільнення Працівників з ініціативи Концесіонера чи уповноваженого ним 

органу (за винятком звільнення на підставі пункту 8 частини першої статті 36, пунктів 

2-8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України, крім 

випадку, встановленого в пункті 28.1.2.5 нижче) протягом [вказати строк, зазначений у 

Пропозиції Переможця (у будь-якому випадку не менше ніж 5 (п'ять) років)] з моменту 

прийняття їх Концесіонером на роботу; 

28.1.2.5 не допускати звільнення Працівників – докерів-механізаторів з ініціативи Концесіонера 

чи уповноваженого ним органу на підставі пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу 

законів про працю України (невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації) у випадку встановлення 

Концесіонером норм виробітку для таких Працівників, виконання яких є об’єктивно 

неможливим, у тому числі через незабезпечення Концесіонером достатніх 

організаційно-технічних умов праці, необхідних для виконання встановлених норм. За 

порушення зобов'язання, встановленого в пункті 28.1.2.5, Концесіонер несе 

відповідальність, передбачену пунктом 39.10 цього Договору. 

28.1.3 Концесіонер має право у разі потреби пропонувати та сплачувати компенсації для 

заохочення добровільного звільнення та виходу на пенсію прийнятих ним на роботу 

Працівників. 

28.1.4 Концесіонер має право змінювати свій штатний розпис та організаційну структуру, за 

винятком змін, що стосуються посад Працівників. При цьому Концесіонер має право 

виключати посади Працівників зі штатного розпису тільки (і) за умови, що працівник, який 

займає таку посаду, переводиться на іншу посаду, яка за характером посадових обов'язків 

відповідає тій, з якої він переведений, та із збереженням рівня заробітної плати, або (іі) в разі 

вивільнення тої чи іншої посади внаслідок звільнення з ініціативи відповідного працівника. 

28.2 Працівники Концесіонера 

28.2.1 Протягом Строку концесії Концесіонер використовує у своїй Концесійній діяльності працю 

працівників – громадян України, а саме [вказати показник використання у Концесійній 

діяльності працівників-громадян України, зазначений у Пропозиції Переможця (у будь-

якому випадку не менше ніж 90 (дев’яносто) відсотків] відсотків від загальної кількості 

працівників Концесіонера. 

28.2.2 Концесіонер самостійно і за свій рахунок вживає всіх необхідних заходів для найму й оплати 

праці персоналу в необхідній кількості і з відповідною кваліфікацією, акредитацією та 

досвідом для провадження Концесійної діяльності відповідно до цього Договору та вимог 

Застосовного законодавства. 
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28.2.3 Концесіонер повинен розробляти і впроваджувати внутрішні акти з питань управління та 

роботи з персоналом з урахуванням Вимог до реалізації проектів ЄБРР 2 і Стандартів 

діяльності МФК 2. 

29. МОНІТОРИНГ, КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТУВАННЯ 

29.1 Зобов’язання щодо звітування 

29.1.1 Концесіонер повинен надавати Концесієдавцю і ДП «АМПУ» у письмовій формі: 

29.1.1.1 звітність щодо фінансових питань відповідно до пункту 29.2 цього Договору; 

29.1.1.2 звітність щодо операційних питань відповідно до пункту 29.3 цього Договору; 

29.1.1.3 звітність щодо майна відповідно до пункту 29.4 цього Договору. 

29.1.2 Якщо для звітності, яка вимагається за пунктами 29.2-29.4, не встановлена обов’язкова 

форма згідно із Застосовним законодавством, то Сторони повинні узгодити відповідну 

форму кожного звітного документа. Форма звітів повинна бути погоджена між 

Концесіонером і Концесієдавцем. У разі відсутності погодженої форми Концесієдавець та 

Концесіонер звертаються до Незалежного експерта для встановлення належної форми таких 

звітів. 

29.2 Звітність щодо фінансових питань 

29.2.1 Концесіонер готує і надає Концесієдавцю і ДП «АМПУ» таку звітність щодо фінансових 

питань щорічно не пізніше ніж через 120 (сто двадцять) днів після закінчення кожного року: 

29.2.1.1 Копію підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності Концесіонера за 

останній фінансовий рік, підготовленої відповідно до національних чи міжнародних (у 

тому числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності.  

29.2.1.2 Копії підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності третіх осіб, 

залучених Концесіонером відповідно до пунктів 24.3.2-24.3.6, за останній фінансовий 

рік, підготовленої відповідно до національних чи міжнародних (у тому числі МСФЗ, 

IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності (у разі залучення таких третіх 

осіб відповідно до пунктів 24.3.2-24.3.6). Концесіонер подає цей документ щодо кожної 

третьої особи, залученої ним відповідно до пунктів 24.3.2-24.3.6. 

29.2.1.3 Звіт про здійснення інвестицій (у тому числі на виконання Інвестиційних зобов’язань). 

Концесіонер подає цей документ у порядку, визначеному у пункті 30.6. 

29.2.1.4 Звіт про відповідність цін (тарифів) на Концесійну діяльність ринковим умовам і 

принципу «витягнутої руки» з виокремленням (і) обґрунтування відповідності цін 

(тарифів) на Концесійну діяльність, що здійснюється Концесіонером, ринковим умовам 

і принципу «витягнутої руки» та (іі) обґрунтування відповідності цін (тарифів) на 

Концесійну діяльність, що здійснюється третіми особами, залученими Концесіонером 

відповідно до пунктів 24.3.2-24.3.6, дохід від Концесійної діяльності у яких становить 

80 (вісімдесят) і більше відсотків від Чистого доходу від Концесійної діяльності, 
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розрахованого відповідно до пункту 31.1, ринковим умовам і принципу «витягнутої 

руки».  

29.2.1.5 Звіт про господарські операції з Пов’язаними особами Концесіонера. Концесіонер подає 

цей документ у порядку, визначеному у пункті 24.4.  

29.2.1.6 Звіт про власний капітал Концесіонера з урахуванням штрафів (у тому числі з 

накопиченням попередніх сум). 

29.2.1.7 Розрахунок Концесійного платежу за звітний період. Концесіонер подає цей документ 

щорічно у порядку, визначеному у пункті 31.1.3. 

29.2.1.8 Звіт про грошові зобов’язання із зазначенням (і) сум штрафних санкцій (пені, штрафи, 

компенсації), сум збитків та будь-яких інших сум грошових зобов’язань, які сплачені, 

підлягають сплаті або нараховані (як погоджені, так і оспорювані) Концесіонером на 

користь Концесієдавця та/або ДП «АМПУ» за цим Договором; (іі) сум штрафних 

санкцій (пені, штрафи, компенсації), сум збитків та будь-яких інших сум грошових 

зобов’язань, які сплачені, підлягають сплаті або нараховані (як погоджені, так і 

оспорювані) Концесієдавцем та/або ДП «АМПУ» на користь Концесіонера за цим 

Договором. 

29.2.1.9 Звіт про виконання зобов’язань Концесіонера зі сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, встановлених Застосовним законодавством, у тому числі із 

зазначенням заборгованості Концесіонера зі сплати відповідних обов’язкових платежів. 

29.3 Звітність щодо операційних питань 

29.3.1 Концесіонер готує і надає Концесієдавцю і ДП «АМПУ» звітність щодо операційних питань, 

а саме звіт про результати Концесійної діяльності та виконання зобов’язань за Договором. 

Такий звіт повинен містити: 

29.3.1.1 перелік видів Концесійної діяльності, здійснених за звітний період, із зазначенням (і) 

осіб, які здійснювали відповідні види Концесійної діяльності (Концесіонер, треті особи, 

залучені відповідно до пунктів 24.3.2-24.3.6), та (іі) обсягів реалізації (надання послуг, 

виконання робіт тощо) кожного виду Концесійної діяльності у фізичних одиницях 

та/або у грошовому виразі (залежно від випадку);  

29.3.1.2 перелік та опис господарських операцій Концесіонера з Пов’язаними особами; 

29.3.1.3 інформацію про нещасні випадки на виробництві, надзвичайні події, надзвичайні 

ситуації (залежно від випадку), які сталися за звітний період на Території концесії; 

29.3.1.4 інформацію про виконання Планів екологічних та соціальних заходів, виконання інших 

екологічних та соціальних вимог, передбачених розділом 11 Договору (залежно від 

випадку); та 

29.3.1.5 звіт про використання амортизаційних відрахувань в обсязі, наданому Концесіонером 

для цілей розрахунку Концесійного платежу відповідно до пункту 31.2. 
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29.3.2 Концесіонер подає звіт про результати Концесійної діяльності та виконання зобов’язань за 

Договором щорічно не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення кожного 

Операційного року. 

29.4 Звітність щодо майна 

29.4.1 Концесіонер готує і надає Концесієдавцю і ДП «АМПУ» звіт щодо майна, із яким 

здійснюються відповідні правочини на виконання зобов’язань за цим Договором, який 

повинен містити перелік такого майна (основні засоби, нематеріальні активи, незавершені 

капітальні інвестиції) із зазначенням: 

29.4.1.1 форми власності відповідного майна (державна, приватна); 

29.4.1.2 майна, що передане у заставу, або щодо якого встановлені інші обтяження;  

29.4.1.3 майна, що передане в оренду третім особам; 

29.4.1.4 майна, взятого в оренду від третіх осіб.  

29.4.2 Концесіонер подає звіт щодо майна щорічно не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після 

закінчення кожного Операційного року. 

29.5 Наради 

29.5.1 Концесіонер, Концесієдавець і ДП «АМПУ проводять регулярні наради стосовно виконання 

їхніх зобов’язань за цим Договором за місцезнаходженням Об’єкта концесії або в іншому 

погодженому місці. Такі наради проводяться: 

29.5.1.1 щоквартально – до підтвердження виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань; 

29.5.1.2 щорічно – з підтвердження виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань до закінчення Строку концесії. 

29.5.2 Регулярні наради за цим пунктом 29.5 можуть стосуватися, у тому числі, але не виключно, 

питань виконання Інвестиційних зобов’язань, подання або розгляду звітності за Договором, 

рекомендацій, зауважень, пропозицій щодо реалізації прав або виконання обов’язків 

Концесіонера, Концесієдавця і ДП «АМПУ» за Договором. Всі питання, які розглядаються 

на регулярних нарадах за цим пунктом 29.5, повинні фіксуватися у відповідних протоколах, 

копії яких надаються представникам Концесіонера, Концесієдавця і ДП «АМПУ» після 

проведення кожної наради. 

29.5.3 Концесіонер, Концесієдавець і ДП «АМПУ» повинні належним чином узгоджувати та 

інформувати одне одного (залежно від випадку) про порядок денний, час і місце проведення 

регулярних нарад. 

29.6 Облік 

29.6.1 Концесіонер веде облік та фінансову звітність щодо Концесійної діяльності відповідно до 

Застосовного законодавства.  
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29.6.2 Протягом Строку концесії (якщо інший строк не узгоджений між Сторонами щодо окремих 

документів чи інформації) Концесіонер повинен зберігати за своїм місцезнаходженням в 

паперовій і, якщо застосовно, в електронній формі такі документи та інформацію стосовно 

виконання цього Договору: 

29.6.2.1 копії звітних документів, передбачених пунктами 29.2-29.4; 

29.6.2.2 копії Дозвільних документів, отриманих Концесіонером; 

29.6.2.3 копії технічної документації щодо проектування та Будівництва; 

29.6.2.4 копії звітів та інших документів, підготованих або затверджених Незалежним 

інженером; 

29.6.2.5 копії договорів та інших документів про залучення третіх осіб на умовах, передбачених 

пунктами 24.3.2-24.3.6; 

29.6.2.6 копії установчих документів Концесіонера (з усіма змінами і доповненнями) і 

документів про зміни у статутному капіталі Концесіонера; 

29.6.2.7 копії документів за результатами перевірок, проведених за пунктом 29.7; 

29.6.2.8 копії документів за результатами перевірок Концесіонера та його діяльності, 

проведених уповноваженими органами влади України відповідно до Застосовного 

законодавства. 

29.6.3 Концесіонер може зберігати інші документи та інформацію щодо виконання Договору (як на 

власний розсуд, так і за погодженням чи за вимогою Концесієдавця).  

29.7 Перевірки 

29.7.1 Концесієдавець має право на свій розсуд, за свій рахунок та з попереднім письмовим 

повідомленням не пізніше ніж за 10 (десять) Робочих днів проводити фінансову, юридичну, 

технічну та/або іншу перевірку щодо здійснення Концесійної діяльності, виконання 

Інвестиційних зобов’язань, сплати Концесійного платежу, підготовки і подання звітних 

документів та інших питань, які стосуються виконання зобов’язань Концесіонера за 

Договором, в будь-який час в межах строку дії цього Договору, але не більше ніж 1 (один) 

раз на рік. 

29.7.2 Концесієдавець може письмовим повідомленням Концесіонера делегувати повністю або 

частково проведення перевірок щодо виконання зобов’язань Концесіонера за Договором на 

користь ДП «АМПУ». 

29.7.3 У повідомленні про проведення перевірки повинні вказуватися щонайменше вид, строк 

перевірки, перелік питань, щодо яких буде проводитися перевірка, та уповноважені особи 

Концесієдавця або ДП «АМПУ», які мають здійснювати перевірку.  

29.7.4 Концесіонер повинен надавати уповноваженим особам Концесієдавця або ДП «АМПУ» 

належний доступ до своїх документів та інформації в обсязі, необхідному для проведення 

перевірки щодо виконання своїх зобов’язань за Договором, а також надавати уповноваженим 
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особам Концесієдавця або ДП «АМПУ» необхідну допомогу при проведенні відповідної 

перевірки. 

29.7.5 Результати проведення усіх перевірок щодо виконання зобов’язань Концесіонера за 

Договором повинні фіксуватися у письмовій формі у відповідному акті чи іншому документі 

за результатами відповідної перевірки. Копії документів за результатами таких перевірок 

надаються представникам Концесіонера, Концесієдавця і ДП «АМПУ» після проведення 

кожної перевірки.  

30. ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

30.1 Фінансування Концесіонером 

30.1.1 Концесіонер несе відповідальність за фінансування Капітальних витрат та Операційних 

витрат, необхідних для виконання умов цього Договору, в повному обсязі та у встановлені 

Договором та необхідні для ефективної реалізації Проекту строки. Джерелом фінансування 

Концесіонера можуть бути власні, залучені, позичкові кошти Концесіонера, а також інші 

кошти, не заборонені Застосовним законодавством.  

30.1.2 Загальний обсяг фінансування Концесіонера має бути достатнім для виконання зобов’язань 

Концесіонера за цим Договором, в тому числі Інвестиційних зобов’язань. 

30.1.3 Протягом 10 (десяти) років з Дати початку («Строк виконання Інвестиційних 

зобов'язань»), але в будь-якому випадку до повного виконання Інвестиційних зобов'язань, 

Концесіонер зобов'язаний подавати Концесієдавцю щорічний звіт щодо обсягу інвестицій в 

Об'єкт концесії в порядку та на умовах, визначених в пункті 30.6 цього Договору.  

30.1.4 Концесіонер несе та фінансує всі витрати, пов'язані з підтриманням у належному стані та 

відновленням Об’єкта концесії, а також з відновленням або придбанням нового рухомого 

майна на виконання Інвестиційних зобов'язань та Технічних вимог, в тому числі шляхом 

проведення ремонту, придбання та заміни майна.  

30.1.5 Виконання Концесіонером своїх Інвестиційних зобов’язань та зобов’язань з фінансування в 

рамках Проекту (в тому числі фінансування Капітальних витрат, Операційних витрат) 

гарантується шляхом надання Забезпечення Інвестиційних зобов’язань та Операційного 

забезпечення в порядку та на умовах, встановлених в пунктах 14.2 та 14.3 цього Договору. 

30.2 Мінімальні та Залишкові Інвестиційні зобов’язання Концесіонера 

30.2.1 Концесіонер зобов'язаний протягом перших 3,5 (трьох з половиною) років з Дати початку 

(«Строк виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань») виконати 

Мінімальні та Залишкові Інвестиційні зобов’язання, визначені в Додатку 5 (Інвестиційні 

зобов'язання Концесіонера). Виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов’язань є здійсненням інвестицій в Об'єкт концесії у розмірі, не меншому ніж 1,56 млрд 

гривень з урахуванням податку на додану вартість, з яких не менше ніж 30 (тридцять) 

відсотків мають здійснюватися за рахунок власного капіталу.  

30.2.2 Концесіонер зобов'язаний протягом Строку виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань та за рахунок власних, залучених, позичкових коштів, а також 
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інших коштів, не заборонених Застосовним законодавством, профінансувати та здійснити 

будівництво Комплексу, в порядку, визначеному розділами 16-20, та відповідно до 

Технічних вимог, зазначених в Додатку 4 (Технічні вимоги) до цього Договору. 

30.2.3 Концесіонер зобов'язаний здійснювати фінансування будівництва Нерухомості Північної 

коси в частині розміщення (будівництва) нових інфраструктурних та/або промислових 

об'єктів, їх обслуговування та експлуатації згідно з вимогами цього Договору або після 

закінчення строку, визначеного в пункті 18.2 Договору, передати Нерухомість Північної 

коси ДП «АМПУ» в порядку та на умовах, визначених в пункті 18.10 Договору. 

30.2.4  За невиконання або неналежне виконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань до Концесіонера застосовуються наслідки, передбачені в пунктах 

39.1 та 40 цього Договору. 

30.3 Підтвердження виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань 

30.3.1 Не менше ніж за 3 (три) місяці до закінчення Строку виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань, визначених в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера), з урахуванням випадків, коли цей строк може бути продовжений відповідно 

до положень цього Договору, Концесієдавець повинен ініціювати процедуру перевірки 

виконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань та 

підтвердження вартості зроблених інвестицій та надсилає Концесіонеру письмове 

повідомлення про проведення такої перевірки. 

30.3.2 Для проведення перевірки, визначеної в пункті 30.3.1, Сторони залучають Незалежного 

експерта в порядку, визначеному в пункті 52.2 цього Договору. 

30.3.3 Незалежний експерт здійснює перевірку виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов’язань Концесіонера протягом 30 (тридцяти) Робочих днів з моменту 

ініціювання такої перевірки Концесієдавцем, в тому числі шляхом аналізу річних звітів 

Концесіонера щодо здійснених інвестицій, звітів Незалежного інженера, Фінансових 

документів, внутрішньої звітності, обстеження Об'єкта концесії, рухомого майна, іншого 

майна, в яке здійснювались інвестиції. 

30.3.4 За результатами перевірки Незалежний експерт готує висновок щодо 

виконання/невиконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань, в якому оцінює вартість здійснених Концесіонером інвестицій, та надає його для 

ознайомлення Концесієдавцю та Концесіонеру. 

30.3.5 Висновок Незалежного експерта щодо невиконання Концесіонером Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань (або у разі його оскарження – рішення 

[суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало законної сили), є підставою 

для стягнення Концесієдавцем з Концесіонера Штрафної неустойки, визначеної в пункті 39.1 

Договору, після закінчення Строку виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов’язань. 

30.3.6 У разі підтвердження виконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань та встановлення відповідності вартості інвестицій вимогам, встановленим в 

розділах 2 та 3 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера), Незалежний експерт 
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підписує Акт виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань та подає 

його на підпис Концесієдавцю. 

30.3.7 Концесієдавець зобов'язаний підписати Акт виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань протягом 5 (п’яти) Робочих днів з моменту його отримання від 

Незалежного експерта та надіслати його Концесіонеру.  

30.3.8 Концесіонер вважається таким, що виконав Мінімальні та Залишкові Інвестиційні 

зобов'язання, з моменту підписання Концесієдавцем Акта виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань.  

30.4 Зобов'язання щодо участі Концесіонера в розвитку місцевої інфраструктури 

30.4.1 Протягом Строку виконання Інвестиційних зобов'язань Концесіонер зобов'язаний здійснити 

інвестиції в розвиток місцевої інфраструктури міста Миколаєва в межах сум коштів, 

передбачених у Пропозиції Переможця, з урахуванням положень, передбачених у цьому 

пункті 30.4 нижче. 

30.4.2 Протягом Строку виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань, але в 

будь-якому випадку до введення Комплексу в експлуатацію, Концесіонер зобов'язаний 

здійснити інвестиції у розвиток інфраструктури міста Миколаєва до місцевого бюджету 

(відповідного цільового фонду) в розмірі не менше ніж 5 (п’ять) відсотків від суми 

Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, що становить 78 (сімдесят вісім) мільйонів гривень.  

При цьому: 

30.4.2.1 Якщо це передбачено Застосовним законодавством, то: 

30.4.2.1.1 Концесіонер зобов'язаний сплатити пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва на основі укладеного з 

Миколаївською міською радою договору («Договір про пайову участь») в розмірі не 

менше ніж 5 (п’ять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва Комплексу.  

30.4.2.1.2 Концесієдавець зобов’язується надати Концесіонеру максимальне сприяння 

для того, щоб до закінчення Перехідного періоду забезпечити узгодження та 

підписання меморандуму між Концесіонером та Миколаївською міською радою, який 

має містити узгоджений проект Договору про пайову участь та передбачати 

зобов’язання його сторін після закінчення будівництва Комплексу, але до підписання 

акта про прийняття Комплексу в експлуатацію, укласти узгоджений проект Договору 

про пайову участь між Концесіонером та Миколаївською міською радою, з умовою 

визначити величину пайової участі в гривнях після подання Концесіонером 

документів, що підтверджують вартість будівництва Комплексу, з техніко-

економічними показниками. 

30.4.2.1.3 Сплата Концесіонером коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста Миколаєва підтверджується письмовою довідкою про повну сплату пайової 

участі, виданою Миколаївської міською радою.  



302 

Продовження додатка 2 

 

30.4.2.1.4 Якщо внаслідок безпідставної відмови Миколаївської міської ради від 

укладення Договору про пайову участь або від видачі довідки про повну сплату 

Концесіонером пайової участі в розвитку інфраструктури міста Миколаєва (за умови 

належного виконання Концесіонером своїх зобов'язань щодо пайової участі) 

Концесіонер не матиме права відповідно до Застосовного законодавства ввести в 

експлуатацію Комплекс, тоді: 

(a) Концесіонер має право оскаржити відмову Миколаївської міської ради, визначену 

в цьому пункті 30.4.2.1.4, або вжити відповідно до Застосовного законодавства 

будь-які інші правомірні дії, спрямовані на укладення Договору про пайову участь 

з Миколаївською міською радою або видачу нею довідки про повну сплату 

Концесіонером пайової участі в розвитку інфраструктури міста Миколаєва; та 

(b) після закінчення 1 (одного) року з моменту відмови, визначеної в цьому пункті 

30.4.2.1.4, та незалежно від подальших дій Миколаївської міської ради 

Концесіонер звільняється від будь-яких зобов'язань щодо розвитку місцевої 

інфраструктури, встановлених цим Договором (у тому числі зобов'язань в межах 

сум коштів щодо розвитку місцевої інфраструктури, передбачених у Пропозиції 

Переможця); та 

(c) після закінчення 1 (одного) року з моменту відмови, визначеної в цьому пункті 

30.4.2.1.4, безпідставна відмова Миколаївської міської ради вважатиметься 

Обставиною політичного форс-мажору відповідно до розділу 35; та 

(d) протягом другого року з моменту відмови, визначеної в цьому пункті 30.4.2.1.4, 

Концесіонер матиме право достроково Припинити Договір у зв'язку з Обставиною 

політичного форс-мажору, при цьому це право втрачається після закінчення 

такого другого року і до Концесіонера застосовується загальний порядок 

виконання цього Договору, в тому числі в частині покладених на нього 

зобов'язань; та 

(e) протягом двох років з моменту відмови, визначеної в пункті 30.4.2.1.4, Строк 

виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань за цим 

Договором зупиняється до моменту закінчення таких двох років або отримання 

протягом таких двох років довідки про повну сплату Концесіонером пайової 

участі в розвитку інфраструктури міста Миколаєва, або Припинення Договору, 

якщо таке припинення відбулось протягом таких двох років. 

30.4.2.1.5 Кошти пайової участі Концесіонера у розвитку місцевої інфраструктури 

спрямовуються на будівництво шляхопроводу на перетині залізниці та просп. 

Богоявленського в Корабельному районі, яке здійснюється Миколаївською міською 

радою, або, за рішенням Миколаївської міської ради, на будівництво шляхопроводу 

на перетині залізниці та вулиці Остапа Вишні у Корабельному районі. 

30.4.2.1.6 Одразу після укладення Договору про пайову участь Концесіонер 

зобов'язаний укласти з Миколаївською міською радою договір про співфінансування 

робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у місті Миколаєві від вулиці 

Космонавтів до Об'єкта концесії. 
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Участь Концесіонера у співфінансуванні таких робіт визначається в межах різниці між 

5 (п'ятьма) відсотками від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, що становить 

78 (сімдесят вісім) мільйонів гривень, та сумою внеску у формі пайової участі у 

розвитку інфраструктури, сплаченою Концесіонером до бюджету міста Миколаєва 

відповідно до пункту 30.4.2.1.1 та Застосовного законодавства. 

30.4.2.1.7 Концесіонер може бути звільнений від виконання зобов'язання, 

передбаченого в пункті 30.4.2.1.6, лише у випадку, якщо Миколаївська міська рада 

протягом 6 місяців з дати укладення Договору про пайову участь умисно ухиляється 

від укладення договору про співфінансування, визначеного в пункті 30.4.2.1.6. 

30.4.2.2 У випадку внесення змін до Застосовного законодавства в частині скасування 

обов'язкової пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту: 

30.4.2.2.1  Концесіонер бере участь у розвитку інфраструктури міста Миколаєва на 

договірній основі відповідно до пункту 30.4.2.2.2, в тому числі шляхом 

співфінансування робіт з покращення суміжної з Об’єктом концесії інфраструктури, 

зокрема капітального ремонту дорожнього покриття у місті Миколаєві від вулиці 

Космонавтів до Об'єкта концесії.  

30.4.2.2.2 У випадку, визначеному в пункті 30.4.2.2.1, відносини між Концесіонером та 

Миколаївською міською радою, зокрема порядок внесення відповідних коштів у 

розвиток інфраструктури та їх конкретне цільове призначення, регулюються 

відповідно до укладених договорів, при цьому: 

(a) Сума коштів, яка спрямовується на будівництво об'єкту інфраструктури, 

визначеного в пункті 30.4.2.1.5, визначається Пропозицією Переможця, але в будь-

якому разі не може бути меншою ніж 5 (п’ять) відсотків від загальної кошторисної 

вартості будівництва Комплексу, та сплачується до бюджету міста Миколаєва 

(відповідного цільового фонду) на підставі договору, укладеного між 

Концесіонером та Миколаївською міською радою протягом 1 (одного) року з Дати 

початку. 

(b) Внесення додаткових сум коштів для участі у співфінансуванні робіт з 

капітального ремонту дорожнього покриття у місті Миколаєві від вулиці 

Космонавтів до Об'єкта концесії здійснюється на підставі окремого договору та в 

порядку, визначеному в пункті 30.4.2.1.6, з урахуванням положень пункту 

30.4.2.1.7. 

(c) Концесієдавець зобов'язаний сприяти підписанню договору, визначеному в пункті 

30.4.2.2.2, але в будь-якому разі не несе відповідальність за порушення його умов 

сторонами такого договору.  

30.4.3 Якщо Пропозицією Переможця передбачені додаткові інвестиції в місцеву інфраструктуру 

понад 5 (п'ять) відсотків від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, Концесіонер 

зобов'язаний після закінчення Строку виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань, але до закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов'язань доінвестувати 

визначену в Пропозиції суму коштів у співфінансування робіт, визначених в пункті 

30.4.2.1.6, або, якщо такі роботи були завершені протягом Строку виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань, робіт з будівництва/реконструкції суміжної з 
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Об'єктом концесії інфраструктури, визначених за згодою Концесіонера та Миколаївської 

міської ради.  

Таке співфінансування може здійснюватись шляхом внесення змін до договору, укладеного 

відповідно до пункту 30.4.2.1.6, або шляхом укладення нового договору з Миколаївською 

міською радою. 

Концесіонер звільняється від зобов'язання, визначеного в цьому пункті 30.4.3, якщо після 

інвестування коштів відповідно до пункту 30.4.2.1.6 або підпункту (b) пункту 30.4.2.2.2 та на 

день виконання такого зобов'язання капітальний ремонт дорожнього покриття, визначений в 

пункті 30.4.2.1.5, не був розпочатий, або Миколаївська міська рада не вчинила підготовчі дії, 

необхідні для початку здійснення такого ремонту. 

30.4.4 Якщо Миколаївська міська рада в межах своїх повноважень, визначених Застосовним 

законодавством, встановить розмір пайової участі більше 5 (п'яти) відсотків кошторисної 

вартості будівництва Комплексу, тоді: 

30.4.4.1 якщо величина збільшеної пайової участі у гривнях не перевищує 5 (п'ять) відсотків від 

суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, тоді обсяг співфінансування 

Концесіонера відповідно до пункту 30.4.2.1.6 або підпункту (b) пункту 30.4.2.2.2 

зменшується пропорційно до збільшеної Миколаївською міською радою величини 

коштів пайової участі; або 

30.4.4.2 якщо величина збільшеної пайової участі у гривнях перевищує 5 (п'ять) відсотків від 

суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, тоді Концесіонер звільняється від 

зобов'язання, визначеного в пункті 30.4.2.1.6 або підпункті (b) пункту 30.4.2.2.2, але 

зобов'язаний сплатити величину збільшеної пайової участі за рахунок додаткових 

інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури, передбачених у Пропозиції Переможця. 

В такому випадку обсяг дофінансування Концесіонера відповідно до пункту 30.4.3 

зменшується пропорційно до збільшеної величини коштів пайової участі; або 

30.4.4.3 якщо величина збільшеної пайової участі у гривнях перевищує 5 (п'ять) відсотків від 

суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань та суму додаткових інвестицій у розвиток 

місцевої інфраструктури, передбачених в Пропозиції Переможця, тоді Концесіонер 

зобов'язаний сплатити величину збільшеної пайової участі за рахунок інших власних 

або залучених коштів, але в будь-якому випадку звільняється від зобов'язань щодо 

співфінансування або дофінансування, визначених в пункті 30.4.2.1.6 або підпункті (b) 

пункту 30.4.2.2.2, або пункті 30.4.3. 

30.4.5 За невиконання або неналежне виконання Концесіонером зобов'язань щодо участі в розвитку 

місцевої інфраструктури до Концесіонера можуть застосовуватись наслідки, передбачені в 

пунктах 39.2 та 40 цього Договору. 

30.5 Запропоновані Інвестиційні зобов’язання Концесіонера 

30.5.1 Концесіонер має право протягом Строку концесії на власний розсуд та шляхом залучення 

коштів з незаборонених джерел фінансування здійснювати додаткові інвестиції в інші 

об'єкти, (в тому числі об’єкти Нової нерухомості порту та рухоме майно), необхідні для 
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управління (експлуатації) Об’єкта концесії, провадження Концесійної діяльності та 

виконання умов цього Договору.  

30.5.2 Концесіонер зобов’язаний здійснити Запропоновані Інвестиційні зобов’язання, визначені 

Пропозицією Переможця конкурсу, згідно з пунктом 3 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 

30.5.3 За невиконання або неналежне виконання Концесіонером зобов'язань щодо обсягу 

додаткових інвестицій на виконання Запропонованих Інвестиційних зобов’язань до 

Концесіонера можуть застосовуватись наслідки, передбачені в пунктах 39.4 та 40 цього 

Договору.  

30.6 Зобов'язання Концесіонера щодо звітування про здійснені інвестиції та операції з продажу 

рухомого майна, належного Концесіонеру 

30.6.1 Концесіонер зобов’язаний щорічно не пізніше ніж через 120 (сто двадцять) днів після 

закінчення кожного наступного року, надавати Концесієдавцю річні звіти: 

30.6.1.1 щодо здійснених інвестицій (у тому числі інвестицій, здійснених на виконання 

Інвестиційних зобов’язань) із окремим зазначенням операцій щодо рухомого та 

нерухомого майна за категоріями: (і) операції з майном, безпосередньо пов’язаним з 

портовою інфраструктурою та діяльністю порту, (іі) операції з майном, допоміжним для 

портової діяльності, та (ііі) операції з майном, не пов’язаним з портовою діяльністю; 

30.6.1.2 щодо операцій з продажу рухомого майна. 

30.6.2 Форма звітів повинна бути погоджена між Концесіонером і Концесієдавцем. У разі 

відсутності погодженої форми Концесієдавець та Концесіонер звертаються до Незалежного 

експерта для встановлення належної форми таких звітів. 

30.6.3 За результатами ознайомлення зі звітами, передбаченими пунктом 30.6.1 Договору, ДП 

«АМПУ» протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання відповідного звіту може 

надіслати Концесіонеру письмове повідомлення із запереченнями та пропозицією надати 

пояснення, якщо ДП «АМПУ» вважає або в нього виникли підозри, що: 

30.6.3.1 будівництво нерухомості (як введеної в експлуатацію, так і незавершеного будівництва) 

не погоджене з Концесієдавцем відповідно до пункту 17.7; 

30.6.3.2 нерухомість, будівництво якої було погоджене з Концесієдавцем відповідно до пункту 

17.7, не відповідає вимогам, встановленим цим Договором, або характеристикам, 

встановленим порядку, передбаченому пунктом 17.7, та/або Концесіонер здійснив 

надлишкові (неефективні) інвестиції в таку нерухомість; 

30.6.3.3 Концесіонер при здійснені операцій з рухомим майном завищив витрати на його 

придбання або занизив вартість його продажу порівняно з ринковими умовами. 

30.6.4 Якщо заперечення, передбачене пунктом 30.6.3, не було врегульоване між Сторонами 

протягом 30 (тридцяти) Робочих днів після його вручення Концесіонеру, то ДП «АМПУ» 
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може ініціювати проведення перевірки Незалежним експертом в порядку, передбаченому 

пунктом 30.6.5 Договору. 

30.6.5 У разі наявності спірних питань за результатами звітування відповідно до пункту 30.6.1 

Договору ДП «АМПУ» кожного п’ятого року після Дати початку може ініціювати перевірку 

ефективності використання коштів за такий період Незалежним експертом, призначеним 

відповідно до пункту 52.2. При цьому Концесієдавець не позбавляється права в будь-який 

час, в тому числі до проведення зазначеної перевірки Незалежним експертом, ініціювати 

вирішення спірних питань в порядку, передбаченому цим Договором. При проведенні 

перевірки ефективності використання коштів щодо рухомого майна Незалежний експерт 

перевіряє наявність та розмір завищення витрат на придбання такого майна або заниження 

вартості його продажу порівняно з ринковими умовами. 

30.7 Інші зобов'язання щодо фінансування 

30.7.1 Концесіонер для цілей фінансування Капітальних витрат та Операційних витрат може 

отримувати Позику від Позикодавців. У разі залучення Позики Концесієдавець і 

Концесіонер повинні провести добросовісні переговори з Позикодавцями з метою укладення 

прямого договору («Прямий договір»), умови якого визначаються сторонами при 

укладенні, проте який повинен передбачати, в тому числі:  

30.7.1.1 Право Позикодавців на втручання; 

30.7.1.2 порядок реалізації права Концесієдавця на заміну Концесіонера; 

30.7.1.3 умову про спрямування безпосередньо на розрахункові рахунки Позикодавців 

Компенсації за Припинення в частині, що не перевищує сум Компенсовуваного боргу 

та Витрат, пов’язаних з достроковим погашенням, нарахованих згідно з Додатком 13 

(Порядок розрахунку розміру Компенсації за Припинення) Договору, а також 

30.7.1.4 встановлення черговості погашення таких сум за рахунок Компенсації, за якою 

першочергово сплачується Компенсовуваний борг, після його повного погашення – 

Витрати, пов’язані з достроковим припиненням, в останню чергу – Компенсовуваний 

капітал. 

Концесієдавець може відмовитися від підписання Прямого договору виключно у випадку, 

коли Позикодавці або Концесіонер висувають неприйнятні умови підписання Прямого 

договору, які не відповідають умовам цього Договору та вимогам Застосовного 

законодавства 

30.7.2 Концесіонер гарантує, що умови Фінансових документів: 

30.7.2.1 є комерційно обґрунтованими; та 

30.7.2.2 не суперечать положенням цього Договору. 

30.7.3 Концесіонер зобов’язується надавати Концесієдавцю копії підписаних Фінансових 

документів до укладення Прямого договору. 

30.8 Підтвердження виконання Концесіонером Інвестиційних зобов'язань 
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30.8.1 Не менше ніж за два місяці до закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов'язань, 

визначених в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера), Концесієдавець повинен 

ініціювати процедуру перевірки виконання Концесіонером Інвестиційних зобов'язань та 

підтвердження вартості зроблених інвестицій та надіслати Концесіонеру письмове 

повідомлення про проведення такої перевірки.  

30.8.2 Оцінка виконаних Концесіонером Інвестиційних зобов'язань здійснюється в порядку, 

визначеному в пунктах 30.3.2-30.3.4 цього Договору, при цьому Незалежний експерт 

розраховує приведену вартість інвестицій з урахуванням фактора дисконтування щодо 

кожного року концесії, що враховує ставку дисконтування 17,26%, відповідно до такого:  

Рік 

(1) 

Фактор 
дисконтування 

(2)=1/(1+17.26%)^((
1) – 2019) 

Понесена сума 
запропонованих 

інвестицій, тис. грн 

(3) 

Приведена 
вартість 

запропонованих 
інвестицій, тис. грн 

(4)=(3)*(2) 

Перший рік строку 
концесії 

1.00   

Другий рік строку 
концесії 

0.85   

Третій рік строку 
концесії 

0.73   

Четвертий рік 
строку концесії 

0.62   

… …   

 

30.8.3 Незалежний інженер перевіряє виконання Концесіонером зобов'язань щодо Північної коси, 

визначених в пункті 17.2, про що окремо зазначає в своєму висновку. 

30.8.4 Висновок Незалежного експерта щодо невиконання Концесіонером Інвестиційних 

зобов'язань (або у разі його оскарження - рішення [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 

52.3.1], яке набрало законної сили) є підставою для стягнення Концесієдавцем з 

Концесіонера штрафної неустойки, визначеної в пункті 39.4 Договору. 

30.8.5 Висновок Незалежного експерта про невиконання Концесіонером зобов'язань щодо 

Північної коси, визначених в пункті 17.2 (або у разі його оскарження - рішення 

[суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало законної сили) є підставою 

для застосування до Концесіонера наслідків, визначених в пункті 39.5 Договору. 

30.8.6 У разі підтвердження виконання Концесіонером Інвестиційних зобов'язань та підтвердження 

вартості інвестицій вимогам, встановленим в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера), Незалежний експерт підписує Акт виконання Інвестиційних зобов'язань та 

надає його на підпис Концесієдавцю. 
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30.8.7 Концесієдавець зобов'язаний підписати Акт виконання Інвестиційних зобов'язань протягом 

5 (п’яти) Робочих днів з моменту його отримання від Незалежного експерта та надіслати його 

Концесіонеру.  

30.8.8 Концесіонер вважається таким, що виконав Інвестиційні зобов'язання, з моменту підписання 

Концесієдавцем Акта виконання Інвестиційних зобов'язань.  

30.9 Співфінансування експлуатаційного днопоглиблення 

30.9.1 Протягом Строку виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань 

Концесіонер зобов'язаний взяти участь у фінансуванні робіт зі здійснення ДП «АМПУ» або 

третіми залученими на договірних засадах особами експлуатаційного днопоглиблення, 

визначеного в пункті 23.1, в обсязі оплати фактично виконаних робіт, але у будь-якому разі 

не більше 57 (п'ятдесяти семи) мільйонів гривень. 

Якщо обсяг коштів, витрачених Концесіонером на повне виконання Мінімальних 

Інвестиційних зобов'язань, визначених в пункті 2.1 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера), буде менше 1,56 млрд (одного мільярда п’ятиста шістдесяти мільйонів) 

гривень з урахуванням податку на додану вартість, тоді співфінансування експлуатаційного 

днопоглиблення може вважатись таким, що виконано в межах виконання Концесіонером 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань, визначених в пункті 2.2 Додатка 5 (Інвестиційні 

зобов'язання Концесіонера).  

30.9.2 Починаючи з одинадцятого Операційного року з Дати початку, Концесіонер зобов'язаний 

взяти участь у співфінансуванні робіт з експлуатаційного днопоглиблення, тільки якщо: 

30.9.2.1 сукупний обсяг перевалки на Об'єкті концесії за результатами попереднього 

п'ятирічного періоду є меншим за сукупний Мінімальний обсяг перевалки вантажів за 

такі п'ять років; та при цьому 

30.9.2.2 протягом всього попереднього п'ятирічного періоду ДП «АМПУ» забезпечувало 

підтримання паспортних глибин причалів та своєчасно здійснювало експлуатаційне 

днопоглиблення операційних акваторій причалів, водних підходів до них, району з 

якірною стоянкою № 363 на рівні, не меншому ніж паспортні глибини. 

30.9.3 У випадку, визначеному в пункті 30.9.2, обсяг фінансування Концесіонером 

днопоглиблювальних робіт на наступні п'ять років встановлюється на рівні недоотриманих 

портових зборів за попередній п'ятирічний період, які розраховуються як добуток фіксованої 

ставки 0,75 доларів/тонну та різниці між сукупним фактичним та сукупним Мінімальним 

обсягом перевалки вантажів за п'ятирічний період, що закінчився, але в будь-якому разі не 

більше суми в гривні, еквівалентної 750 000 (семистам п'ятдесятьом тисячам) доларів, 

відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, встановленого на останній день 

попереднього кварталу, та спрямовується на здійснення експлуатаційного днопоглиблення 

протягом наступного п'ятирічного періоду. 

30.9.4 Концесіонер звільняється від зобов'язання зі співфінансування робіт з експлуатаційного 

днопоглиблення, встановленого пунктами 30.9.2 та 30.9.3, якщо протягом п'ятирічного 

періоду, за результатами якого на Концесіонера покладене зобов'язання зі співфінансування, 
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ДП «АМПУ» не виконувало або неналежно виконувало свої обов'язки, визначені в пункті 

23.1 цього Договору. 

30.10 Фінансування Концесієдавцем 

30.10.1 Концесієдавець не бере на себе жодних зобов'язань щодо надання державної фінансової 

підтримки або надання будь-якого іншого фінансування для реалізації Проекту.  

31. КОНЦЕСІЙНИЙ ПЛАТІЖ ТА ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДЛЯ КОНЦЕСІЇ  

31.1 Умови, розмір і порядок сплати Концесійного платежу 

31.1.1 Концесійний платіж, який Концесіонер повинен сплачувати відповідно до умов цього 

Договору, розраховується у такий спосіб: 

Кпл = Дч х Х% + Фпл – Ан, де 

Дч – чистий дохід від провадження Концесійної діяльності за рік («Чистий дохід від 

Концесійної діяльності»), 

Х% –ставка Концесійного платежу у розмірі [вказати розмір] відсотків, визначена за 

результатами Концесійного конкурсу, як зазначено у Пропозиції Переможця, але не менше 

ніж 0,73 відсотка («Ставка Концесійного платежу»), 

Фпл – сума фіксованого Концесійного платежу у розмірі [вказати розмір] гривень, 

визначена за результатами Концесійного конкурсу, як зазначено у Пропозиції Переможця, 

але не менше ніж 79 876 000 (сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч) 

гривень, 

Ан – сума Амортизації для розрахунку Концесійного платежу, відрахована Концесієдавцем 

відповідно до пунктів 31.2.1-31.2.2. 

31.1.2 Чистий дохід від Концесійної діяльності розраховується у такий спосіб: 

Дч = Дфз – Дто + Дсто, де 

Дфз – чистий дохід Концесіонера від Концесійної діяльності згідно з фінансовою звітністю 

Концесіонера за звітний період, 

Дто – дохід Концесіонера, отриманий за звітний період від третіх осіб, залучених 

Концесіонером відповідно до умов пунктів 24.3.2-24.3.6 Договору, 

Дсто – дохід третіх осіб, залучених Концесіонером відповідно до умов пунктів 24.3.2-24.3.6 

Договору, від Концесійної діяльності за звітний період. 

31.1.3 Концесіонер повинен здійснювати письмовий розрахунок суми Концесійного платежу 

відповідно до пункту 31.1.1 і щорічно сплачувати відповідну суму Концесійного платежу у 

гривнях на рахунок державного бюджету, вказаний Концесієдавцем, не пізніше 31 (тридцять 

першого) травня кожного року («Дата платежу»). У разі зміни реквізитів для сплати 

Концесійного платежу Концесієдавець зобов’язаний повідомити Концесіонера про 

відповідні зміни не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до Дати платежу. 
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31.1.4 У разі управління (експлуатації) Об'єкта концесії неповний звітний період з Дати початку 

Концесіонер сплачує відповідну суму Концесійного платежу, розраховану відповідно до 

пункту 31.1.1, за фактичну кількість днів управління (експлуатації) Об'єкта концесії не 

пізніше Дати платежу. 

31.1.5 Концесіонер повинен у день сплати або не пізніше ніж через 3 (три) дні після сплати 

Концесійного платежу надати Концесієдавцеві документи, які підтверджують сплату 

Концесійного платежу, та свій письмовий розрахунок суми Концесійного платежу за звітний 

період. 

31.1.6 Концесійний платіж сплачується незалежно від наслідків господарської діяльності з 

періодичністю, визначеною у пункті 31.1.3. Розрахунок і сплата Концесіонером 

Концесійного платежу здійснюються без обмежень щодо реалізації прав Концесієдавця 

стосовно проведення будь-яких перевірок розрахунку і сплати Концесійного платежу (у тому 

числі за результатами розгляду звітності, яка подається відповідно до пункту 29.1), а також 

без обмежень щодо будь-яких вимог Концесієдавця стосовно розрахунку і сплати 

Концесійного платежу згідно з цим Договором і Застосовним законодавством. 

31.1.7 Суми Концесійного платежу, надміру перераховані до державного бюджету, підлягають 

поверненню у порядку, визначеному Застосовним законодавством. 

31.1.8 Оскільки Концесійний платіж розраховується як частка Чистого доходу від Концесійної 

діяльності (як зазначено у пункті 31.1.1), а не як частка вартості Об'єкта концесії за 

результатами оцінки Об'єкта концесії, то за цим Договором не здійснюється жодне 

коригування чи звільнення від сплати Концесійного платежу (його частини): 

31.1.8.1 у зв'язку зі списанням майна у складі Об'єкта концесії; 

31.1.8.2 у зв'язку зі створенням (придбанням) Концесіонером за свій рахунок майна (об'єктів 

основних засобів та нематеріальних активів) для управління (експлуатації) Об'єкта 

концесії та виконання умов цього Договору. 

31.1.9 За порушення строку сплати Концесійного платежу, передбаченого пунктом 31.1.3, 

Концесіонер сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє 

в період прострочення, плюс 6 (шість) відсотків річних, від суми простроченого 

Концесійного платежу за кожен день прострочення. 

31.1.10 У разі внесення змін до Застосовного законодавства, що надають можливість спрямовувати 

частину концесійного платежу за договорами концесії на користь державних підприємств, 

частина змінного Концесійного платежу, визначеного за результатами Концесійного 

конкурсу, нарахованого понад 0,73 відсотка від частки Чистого доходу від провадження 

Концесійної діяльності, може зараховуватись на користь ДП «АМПУ». Внесення змін до 

Договору щодо порядку сплати Концесійних платежів оформлюється шляхом підписання 

Сторонами додаткової угоди до цього Договору. 

31.1.11 У разі Припинення цього Договору Концесійний платіж, розрахований відповідно до пункту 

31.1.1, сплачується за останні 3 (три) місяці до підписання Акта передачі згідно з розділом 

46.  
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31.2 Порядок використання амортизаційних відрахувань 

31.2.1 Концесієдавець щоквартально нараховує суми амортизаційних відрахувань на Об'єкт 

концесії для цілей розрахунку Концесійного платежу та повідомляє про їх нарахування 

Концесіонера не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до Дати платежу («Амортизація для 

розрахунку Концесійного платежу»). 

31.2.2 Концесієдавець здійснює амортизаційні відрахування Амортизації для розрахунку 

Концесійного платежу в розмірі 0 (нуль) гривень.  

31.2.3 Концесіонер здійснює нарахування амортизації на Об’єкт концесії (у тому числі на 

поліпшення майна у складі Об’єкта концесії) відповідно до Застосовного законодавства. 

31.3 Орендна плата за Земельну ділянку для концесії  

31.3.1 Концесіонер зобов’язаний вносити орендну плату орендодавцеві за користування Земельною 

ділянкою для концесії згідно з договором оренди з дня виникнення права користування 

Земельною ділянкою для концесії.  

31.3.2 Розмір та умови внесення орендної плати за Земельну ділянку для концесії встановлюються 

у договорі оренди між орендодавцем та Концесіонером, але річна сума платежу не може бути 

меншою 3 (трьох) відсотків нормативної грошової оцінки Земельної ділянки для концесії та 

не може перевищувати 12 (дванадцяти) відсотків нормативної грошової оцінки. 

31.3.3 Обчислення розміру орендної плати за Земельну ділянку для концесії здійснюється з 

урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. 

32. СТРАХУВАННЯ 

32.1 Загальні зобов’язання 

32.1.1 Відповідно до цього розділу 32 і з урахуванням вимог Застосовного законодавства на 

Концесіонера покладаються зобов’язання щодо: 

32.1.1.1 страхування майна у складі Об’єкта концесії, як зазначено у пункті 32.2; 

32.1.1.2 страхування об’єктів незавершеного будівництва, як зазначено у пункті 32.3; 

32.1.1.3 здійснення та підтримання чинності інших видів страхування, які необхідні для 

провадження Концесійної діяльності та виконання умов цього Договору, як зазначено у 

пункті 32.4; 

32.1.1.4 надання Концесієдавцю документів та інформації, які підтверджують оформлення 

та/або підтримання чинності відповідного страхування, як зазначено у пункті 32.5; 

32.1.1.5 спрямування страхових виплат у разі настання страхових випадків, як зазначено у 

пункті 32.6; 

32.1.1.6 дотримання інших вимог щодо страхування, необхідних для виконання умов цього 

Договору. 
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32.1.2 Концесіонер повинен за свій рахунок і на власний ризик здійснювати та підтримувати 

чинність страхування, необхідного для виконання умов цього Договору, протягом всього 

Строку концесії чи протягом іншого відповідного строку (залежно від випадку).  

32.1.3 Концесіонер самостійно обирає страховиків для здійснення страхування, необхідного для 

виконання умов цього Договору, з урахуванням положень цього розділу 32. Страхування 

майна у складі Об’єкта концесії та об’єктів незавершеного будівництва здійснюється у 

відповідних страховиків і страховиків-нерезидентів (перестраховиків) за попереднім 

письмовим погодженням із Концесієдавцем, як передбачено у пунктах 32.2 і 32.3. Умови 

страхування, необхідного для виконання цього Договору, визначаються Концесіонером 

самостійно, якщо інше не передбачено цим Договором, Конкурсною документацією, 

Застосовним законодавством або не погоджено між Концесіонером та Концесієдавцем.  

32.1.4 Якщо умовами договорів страхування, які укладає Концесіонер на виконання цього 

Договору, передбачено наявність франшизи, то Концесіонер самостійно несе 

відповідальність за збитки, які не відшкодовуються страховими компаніями за такими 

договорами страхування. 

32.1.5 Якщо певне майно чи діяльність Концесіонера не застраховані, то Концесіонер самостійно 

несе відповідальність, в тому числі перед державою, Концесієдавцем, кредиторами та будь-

якими третіми особами, за збитки, що пов’язані зі знищенням, втратою, пошкодженням 

такого майна чи припиненням відповідної діяльності, спричиненням в результаті 

використання такого майна чи здійснення відповідної діяльності будь-якої шкоди (у тому 

числі майнової шкоди та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю) будь-яким третім особам, а також у зв’язку з будь-якими іншими ризиками. 

32.1.6 За винятком страхування Об’єкта концесії, якщо Концесіонер не оформлює та/або не 

підтримує чинність страхування, необхідного для виконання умов цього Договору, то 

Концесієдавець має право самостійно оформити та/або підтримувати чинність відповідного 

страхування, якщо інше не передбачено цим Договором. У цьому випадку Концесіонер 

зобов’язаний якнайшвидше, але не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) днів компенсувати 

Концесієдавцю всі витрати, пов’язані з оформленням, закупівлею та/або підтримкою 

чинності відповідного страхування. 

32.2 Страхування Об’єкта концесії 

32.2.1 Ризик випадкової загибелі або пошкодження Об'єкта концесії несе Концесіонер. Об'єкт 

концесії страхується Концесіонером на свою користь. Страхування Об’єкта концесії 

охоплює: 

32.2.1.1 страхування майна, переданого Концесіонеру у складі Об’єкта концесії відповідно до 

пункту 3.1.1; 

32.2.1.2 страхування Нової нерухомості порту.  

32.2.2 Концесіонер повинен застрахувати Об’єкт концесії відповідно до умов цього пункту 32.2 у 

належним чином створених і зареєстрованих в Україні страховиків (одного чи декількох), 

які відповідають критеріям і нормативам достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, що 
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передбачені Застосовним законодавством, за попереднім письмовим погодженням 

Концесієдавця, у наданні якого не може бути необґрунтовано відмовлено. Не менше ніж 95 

(дев’яносто п’ять) відсотків ризиків страхування Об’єкта концесії, застрахованих 

страховиками-резидентами, повинні бути перестраховані у страховиків-нерезидентів 

(одного чи декількох), які мають щонайменше рейтинг A-, присвоєний рейтинговою 

агенцією S&P, Moody’s, A. M. Best чи Fitch і які попередньо погоджені Концесієдавцем у 

письмовому вигляді.  

32.2.3 Концесіонер зобов’язаний відстежувати, не менше ніж 2 (два) рази на рік, відповідність 

страховиків-резидентів і страховиків-нерезидентів вказаним критеріям і нормативам, і 

наявність у них відповідних рейтингів. Якщо обраний Концесіонером за погодженням із 

Концесієдавцем страховик, з яким було укладено будь-який договір страхування відповідно 

до цього Договору, в будь-який момент після укладення такого договору страхування 

перестає відповідати таким критеріям і нормативам достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика, що передбачені Застосовним законодавством, та/або рейтинг страховика-

нерезидента знижується чи втрачається, то Концесіонер повинен у найкоротший строк, але 

в будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом 44 (сорока чотирьох) Робочих днів, укласти 

відповідний договір (або договори) страхування із іншим погодженим Концесієдавцем 

страховиком, який відповідає вказаним критеріям і нормативам, та/або забезпечити 

перестрахування ризиків страхування Об’єкта концесії у погоджених з Концесієдавцем 

страховиків-нерезидентів із передбаченим цим Договором рейтингом. При цьому до 

моменту укладення такого нового договору страхування повинен продовжувати діяти 

договір страхування, укладений раніше. 

32.2.4 Концесіонер зобов'язаний протягом 3 (трьох) місяців після отримання зазначеного у пункті 

3.1.1 майна у складі Об’єкта концесії (як передбачено в пункті 8.8.3) укласти договір 

(договори) про страхування такого майна від випадків, пов’язаних з його пошкодженням або 

загибеллю.  

32.2.5 До страхових ризиків, на випадок яких здійснюється страхування Об’єкта концесії від 

пошкодження або загибелі, належать, у тому числі, але не виключно: 

32.2.5.1 стихійні лиха (зокрема, але не виключно, землетруси, повені, урагани), аварії, 

катастрофи, інші небезпечні події;  

32.2.5.2 протиправні дії третіх осіб (зокрема, крадіжки), у тому числі працівників Концесіонера 

і працівників ДП «АМПУ»; 

32.2.5.3 ризики випадкового пошкодження майна, в тому числі покриття неотриманої вигоди 

(прибутку) у зв’язку з поломками чи втратою, пошкодженням або знищенням такого 

майна у складі Об’єкта концесії та/або частини Концесійної діяльності, за відновною 

вартістю такого майна та страхування неотриманої вигоди (прибутку) на суму не меншу 

за розрахункову суму обслуговування боргових зобов’язань (включно з процентами та 

виплатою основної суми) та фіксованими витратами протягом періоду для відновлення 

пошкодженого майна;  
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32.2.5.4 пошкодження у процесі здійснення господарської діяльності (в тому числі, але не 

обмежуючись, у зв’язку з поломкою обладнання), в тому числі пошкодження, що 

сталися внаслідок дій або бездіяльності працівників Концесіонера, ДП «АМПУ», 

охоронних служб/компаній, а також будь-яких інших осіб; 

32.2.5.5 ризики тероризму (терористичних актів), військових дій, випадків вандалізму, 

політичного насильства; 

32.2.5.6 нещасні випадки, які призвели до знищення чи пошкодження майна. 

32.2.6  Концесіонер повинен підтримувати чинність страхування майна у складі Об’єкта концесії 

протягом всього Строку концесії. Якщо внаслідок настання страхового випадку окреме 

майно у складі Об’єкта концесії підлягає списанню, то таке майно може бути списане 

відповідно до положень розділу 26 Договору.  

32.2.7 У разі настання страхового випадку за відповідним договором (договорами) страхування 

майна у складі Об’єкта концесії страхові суми (страхове відшкодування), отримані 

Концесіонером, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану майна у складі 

Об'єкта концесії. 

32.2.8 Роботи з відновлення робочого стану майна у складі Об'єкта концесії повинні розпочатися 

негайно після настання страхового випадку за відповідним договором (договорами) 

страхування, але не пізніше 3 (трьох) Робочих днів з дня настання такого страхового випадку 

(якщо інший строк не погоджений між Концесіонером і Концесієдавцем у письмовій формі). 

32.2.9 Концесіонер зобов’язаний застрахувати кожен об’єкт Нової нерухомості порту як майно у 

складі Об’єкта концесії від випадків, пов’язаних з його пошкодженням або загибеллю, після 

здачі в експлуатацію відповідного об’єкта Нової нерухомості порту. Концесіонер повинен 

застрахувати об’єкт Нової нерухомості порту якнайшвидше, але не пізніше ніж через 3 (три) 

дні з дня здачі такого об’єкта в експлуатацію. З моменту страхування об’єкта Нової 

нерухомості порту має бути припинене страхування такого об’єкта як об’єкта незавершеного 

будівництва, яке здійснюється відповідно до пункту 32.3.  

32.2.10 До страхування об’єктів Нової нерухомості порту як майна у складі Об’єкта концесії 

застосовуються положення та вимоги пункту 32.2, з урахуванням особливостей пункту 

32.2.9. 

32.3 Страхування об’єктів незавершеного будівництва 

32.3.1 Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єктів незавершеного будівництва, які мають 

стати об’єктами Нової нерухомості порту, несе Концесіонер. Об'єкти незавершеного 

будівництва, які мають стати об’єктами Нової нерухомості порту, страхуються 

Концесіонером на свою користь. Концесіонер повинен за свій рахунок і на власний ризик 

здійснювати та протягом всього Строку виконання Інвестиційних зобов’язань підтримувати 

чинність страхування об’єктів незавершеного будівництва, які мають стати об’єктами Нової 

нерухомості порту, від випадків, пов’язаних з пошкодженням або загибеллю таких об’єктів. 

32.3.2 Концесіонер повинен застрахувати кожен об’єкт незавершеного будівництва якнайшвидше, 

але не пізніше ніж протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з дня отримання дозволу на 



315 

Продовження додатка 2 

 

виконання будівельних робіт для Будівництва такого об’єкта відповідно до Застосовного 

законодавства.  

32.3.3 Страхування об’єктів незавершеного будівництва здійснюється аналогічно до вимог і 

процедур, що застосовуються до страхування майна у складі Об’єкта концесії, включно з 

вимогами до страховиків і перестрахування. До страхування об’єктів незавершеного 

будівництва застосовуються положення та вимоги пункту 32.2, з урахуванням особливостей 

цього пункту 32.3. 

32.4 Інші види страхування 

32.4.1 Окрім страхування майна у складі Об’єкта концесії та страхування об’єктів незавершеного 

будівництва, Концесіонер повинен протягом всього Строку концесії чи протягом іншого 

відповідного строку (залежно від випадку) за свій рахунок і на власний ризик здійснювати 

та підтримувати чинність інших видів страхування, які необхідні для провадження 

Концесійної діяльності та виконання умов цього Договору, Конкурсної документації та 

Застосовного законодавства, або є бажаними чи доцільними для Концесіонера, у тому числі 

видів страхування, права та обов’язки щодо яких перейшли до Концесіонера в порядку 

правонаступництва у Перехідний період.  

32.4.2 Якщо станом на Дату початку чи на іншу дату, в яку Концесіонер отримує певне майно та/чи 

починає певну діяльність: 

32.4.2.1 відповідні види страхування вже оформлені (у тому числі у зв’язку з переходом прав та 

обов’язків за відповідними договорами страхування до Концесіонера у Перехідний 

період), то Концесіонер підтримує чинність таких видів страхування протягом строку 

дії відповідних договорів страхування, а після спливу такого строку – переукладає такі 

договори чи укладає нові договори страхування, якщо відповідний вид страхування є 

обов’язковим згідно із Застосовним законодавством, необхідний для провадження 

Концесійної діяльності та виконання умов цього Договору чи Конкурсної документації 

або є бажаним чи доцільним для Концесіонера (залежно від випадку). При цьому вибір 

страховиків та визначення умов страхування здійснюється Концесіонером самостійно; 

32.4.2.2 види страхування, які є обов’язковими згідно із Застосовним законодавством, необхідні 

для провадження Концесійної діяльності та виконання умов цього Договору або є 

бажані чи доцільні для Концесіонера (залежно від випадку), відсутні, то Концесіонер за 

свій рахунок і на власний ризик здійснює відповідне страхування та забезпечує його 

чинність.  

32.4.3 До видів страхування, які можуть бути обов’язковими для Концесіонера згідно з 

Застосовним законодавством, необхідними для провадження Концесійної діяльності та 

виконання умов цього Договору, належать, у тому числі, але не виключно: 

32.4.3.1 страхування інженерно-конструкторських ризиків, пов’язаних з Будівництвом (якщо до 

фінансування Будівництва, яке здійснює Концесіонер на виконання умов Договору, 

відповідно до Фінансових документів залучений Позикодавець); 
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32.4.3.2 страхування на випадок Забруднення Території концесії та/або акваторії порту 

Концесіонером або третіми особами, залученими Концесіонером для виконання умов 

цього Договору; 

32.4.3.3 страхування відповідальності операторів портів, терміналів і стивідорних компаній; 

32.4.3.4 страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів; 

32.4.3.5 особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

32.4.3.6 страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів; 

32.4.3.7 особисте страхування членів добровільних пожежних дружин (команд); 

32.4.3.8 страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із 

обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих 

пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та 

третім особам; 

32.4.3.9 страхування відповідальності морського судновласника;  

32.4.3.10 страхування засобів водного транспорту; 

32.4.3.11 страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання щодо відшкодування 

збитків, спричинених пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки; 

32.4.3.12 страхування ліній електропередачі та перетворюючого обладнання передавачів 

електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних 

катастроф та від протиправних дій третіх осіб; 

32.4.3.13 страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 

32.4.3.14 страхування відповідальності особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) 

небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю 

людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного 

перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів; 

32.4.3.15 страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може 

бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування 

пестицидів і агрохімікатів; 

32.4.3.16 страхування відповідальності перед третіми особами, включно з відповідальністю за 

шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб. 

32.5 Підтвердження страхування 

32.5.1 Протягом 7 (семи) Робочих днів з моменту здійснення страхування майна у складі Об’єкта 

концесії та страхування об’єктів незавершеного будівництва або підтримання його чинності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
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(продовження) на виконання умов цього Договору Концесіонер повинен надати 

Концесієдавцю завірені нотаріусом копії договорів страхування, копії страхових полісів або 

інші договори чи документи, які підтверджують здійснення відповідного страхування, 

підписані уповноваженим представником страховика. Концесієдавець також може 

звернутися до Концесіонера із запитом про надання копій договорів страхування, страхових 

полісів або інших договорів чи документів на підтвердження здійснення будь-якого іншого 

страхування, яке є обов’язковим відповідно до Застосовного законодавства. Якщо 

Концесіонер не надав Концесієдавцю копії договорів страхування та інші документи про 

здійснення або підтримання чинності страхування (залежно від випадку) майна у складі 

Об’єкта концесії, об’єктів незавершеного будівництва та іншого страхування на запит 

Концесієдавця, до нього застосовується відповідальність згідно з пунктом 39.12 цього 

Договору. 

32.5.2 Концесіонер сплачує страхові платежі, що підлягають сплаті за договорами страхування, 

укладеними на виконання умов Договору, для того, щоб підтримати їх чинність і дійсність 

протягом усього Строку концесії чи протягом іншого відповідного строку (залежно від 

випадку), та надсилає копії документів про сплату страхових платежів щодо страхування 

майна у складі Об’єкта концесії та страхування об’єктів незавершеного будівництва 

Концесієдавцю протягом 7 (семи) Робочих днів з дати відповідного платежу. Якщо 

Концесіонер не здійснив відповідні платежі та/або не надав Концесієдавцю відповідні копії 

документів про сплату, то до нього застосовується відповідальність згідно з пунктом 39.12 

цього Договору. Якщо нездійснення Концесіонером будь-яких страхових платежів призвела 

до недійсності (втрати чинності) будь-якого договору страхування, то Концесіонер 

самостійно несе відповідальність за будь-які збитки та ризики, як передбачено пунктом 

32.1.5.  

32.5.3 Концесієдавець може в будь-який час вимагати від Концесіонера надання документів та 

інформації для підтвердження того, що Концесіонер виконує умови будь-якого страхування, 

яке Концесіонер повинен здійснити та/або чинність якого він повинен підтримувати на 

виконання умов цього Договору, включно з підтвердженням здійснення страхових платежів 

або отримання виплат від відповідних страхових компаній. Концесіонер повинен надати 

відповідні документи та інформацію Концесієдавцю протягом 10 (десяти) Робочих днів з 

моменту отримання запиту Концесієдавця. 

32.6 Спрямування страхових виплат 

32.6.1 З урахуванням вимог Застосовного законодавства, цього Договору та Фінансових 

документів, всі кошти, отримані Концесіонером в рамках страхування, здійсненого на 

виконання умов Договору, негайно спрямовуються Концесіонером на відновлення робочого 

стану відповідного майна та/або відновлення Концесійної діяльності, в тому числі на ремонт, 

реконструкцію, відновлення чи заміну майна у складі Об’єкта концесії та/або відновлення 

Концесійної діяльності або будь-якої їхньої частини. Концесіонер повинен здійснювати 

необхідний ремонт, реконструкцію, відновлення чи заміну за можливості таким чином, щоб 

майно у складі Об’єкта концесії, вид Концесійної діяльності та будь-яке інше майно та/або 

діяльність або будь-яка їхня частина після відповідного ремонту, реконструкції, відновлення 

чи заміни були, наскільки можливо, в такому ж стані, який вони мали до пошкодження, 

руйнування або припинення (з урахуванням нормального зносу). 
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32.6.2 Якщо страхові виплати (страхове відшкодування) сплачуються у зв’язку зі страхуванням 

відповідальності перед третіми особами (включно з працівниками Концесіонера), то вказані 

виплати (відшкодування) можуть спрямовуватися безпосередньо таким третім особам. 

32.6.3 Якщо будь-які страхові виплати (страхове відшкодування), які Концесіонер має право 

отримати відповідно до будь-якого договору страхування, який був укладений або чинність 

якого підтримується за цим Договором, не спрямовуються відповідно до вимог цього пункту 

32.6, то такі страхові виплати підлягають сплаті Концесіонером Концесієдавцю і 

сплачуються після Припинення. 

32.7 Право вибору Концесієдавця у випадку істотних пошкоджень майна у складі Об’єкта 

концесії 

32.7.1 Якщо все майно або значна частина майна у складі Об’єкта концесії знищене повністю або 

знищено переважну частину майна під час одного страхового випадку (однієї події), то, якщо 

це не призводить до Припинення цього Договору відповідно до його положень, 

Концесієдавець має право, на власний розсуд, вимагати від Концесіонера спрямування 

Концесієдавцю всіх отриманих страхових виплат (страхового відшкодування) за будь-яким 

договором страхування, який був укладений або чинність якого підтримується 

Концесіонером відповідно до цього розділу 32, або припинити дію цього Договору в 

порядку, передбаченому цим Договором. 

33. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

33.1 Для належного виконання зобов'язань за цим Договором Концесіонер зобов'язується в порядку, 

встановленому Застосовним законодавством, набути та зареєструвати (якщо це вимагається 

Застосовним законодавством) права на об'єкти інтелектуальної власності, необхідні для 

здійснення ним концесійної діяльності. 

33.2 У випадку Припинення Договору або після закінчення Строку концесії Концесіонер 

зобов'язаний безоплатно передати в державну власність у складі Об'єкту концесії майнові права 

на об'єкти права інтелектуальної власності, які були створені, отримані в користування або 

іншим чином набуті Концесіонером протягом Строку концесії, за умови, що такі об'єкти були 

створені на виконання умов цього Договору та пов'язані зі здійсненням Концесіонером 

операційної діяльності.  

33.3 Права інтелектуальної власності передаються Концесієдавцю за договорами щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які укладаються в порядку, 

встановленому Застосовним законодавством. Не передаються в державну власність майнові 

права на програмне забезпечення, набуте Концесіонером у власність або користування протягом 

Строку концесії.  

33.4 Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в користування Концесіонером 

на основі ліцензій або ліцензійних договорів та необхідні для забезпечення здійснення 

операційної діяльності порту, передаються в державну власність на основі субліцензійних 

договорів за згодою ліцензіара. 

33.5 Положення цього розділу 33 діють безстроково. 
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34. ФОРС-МАЖОР 

34.1 Визначення Форс-мажорних обставин 

34.1.1 «Форс-мажорні обставини» означають надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли 

без вини Сторони, що постраждала («Постраждала сторона»), поза її волею або всупереч її 

волі чи бажання, які унеможливлюють виконання Постраждалою стороною своїх 

зобов’язань за цим Договором, яким Постраждала сторона не могла запобігти, подолати або 

усунути повністю або частково незважаючи на докладання максимальних розумних зусиль 

для цього, та які не є Обставинами політичного форс-мажору. 

34.1.2 До Форс-мажорних обставин належать, у тому числі, але не виключно, такі обставини, за 

умови, що вони відповідають критеріям, наведеним у визначенні вище: 

34.1.2.1 вторгнення, акти тероризму, заколоти, громадські безлади, вибухи, повстання, 

громадянська війна, блокада, бунт, диверсії, революція, масові заворушення, що мають 

місце на території України; 

34.1.2.2 землетруси, циклони, урагани, пожежі, шторми, припливи, повені, айсберги, епідемії, 

блискавки або інші фізичні стихійні природні лиха; 

34.1.2.3 страйки, масові звільнення за власним бажанням або інші промислові конфлікти; 

34.1.2.4 пожежа, вибух, аварія, що виникає в результаті діяльності третіх осіб та безпосередньо 

не пов’язана з діяльністю Сторін за цим Договором, яка спричиняє істотну фізичну 

шкоду Об'єкту концесії, майну Концесіонера або Території концесії, істотно порушує 

доступ до Території концесії або здійснення Концесійної діяльності.  

34.1.3 Форс-мажорні обставини не включають в себе обставини: 

34.1.3.1 спричинені недбалістю або навмисною дією Сторони або її радників, представників або 

працівників; 

34.1.3.2 виникнення яких добросовісна Сторона могла обґрунтовано передбачити, щоб 

врахувати під час укладення цього Договору та уникнути або подолати при виконанні 

своїх зобов'язань за цим Договором; 

34.1.3.3 фінансової та економічної кризи, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів 

іноземної валюти до національної валюти. 

34.2 Підтвердження Форс-мажорних обставин 

34.2.1 Постраждала сторона може після настання Форс-мажорних обставин подати заявку та інші 

необхідні документи, передбачені Застосовним законодавством, до Торгово-промислової 

палати України для отримання сертифіката про підтвердження форс-мажорних обставин.  

34.2.2 Постраждала сторона має право підтвердити наявність Форс-мажорних обставин під час 

арбітражного розгляду шляхом надання будь-яких документів, інших ніж сертифікат 

Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини, або доказів, які належно 

підтверджують факт настання Форс-мажорних обставин. 
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34.3 Наслідки настання Форс-мажорних обставин 

34.3.1 Постраждала сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання будь-якого із зобов’язань за цим Договором у випадку та тією мірою, якою таке 

невиконання або затримка у виконанні є наслідком настання Форс-мажорних обставин. 

34.3.2 Постраждала сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань, виконання яких було 

унеможливлене внаслідок настання Форс-мажорних обставин, на весь період, доки тривають 

такі Форс-мажорні обставини. 

34.3.3 Настання Форс-мажорних обставин не виправдовує невиконання Постраждалою стороною 

будь-якого зобов'язання зі сплати належних за цим Договором платежів іншій Стороні, які 

підлягали сплаті до настання Форс-мажорних обставин, та не виключає факту настання 

порушення Договору унаслідок невиконання зобов’язань зі сплати належних за цим 

Договором платежів. Якщо Форс-мажорні обставини впливають або можуть вплинути на 

здатність будь-якої Сторони здійснювати платежі за цим Договором, така Сторона повинна 

докладати розумних зусиль для здійснення платежів через альтернативні засоби, які зазвичай 

використовуються, з урахуванням вимог Застосовного законодавства. 

34.3.4 Постраждала сторона має вжити всіх необхідних заходів, щоб виправити свою 

неспроможність виконувати свої зобов’язання за цим Договором, з мінімальною затримкою. 

Сторони мають вжити всіх необхідних заходів для усунення та/або мінімізації наслідків 

Форс-мажорних обставин. 

34.3.5 Окрім зобов’язань, зазначених в пункті 34.3.3, та інших зобов’язань щодо сплати грошових 

коштів, Постраждала сторона має право на продовження строку виконання будь-якого 

зобов'язання за цим Договором на строк, впродовж якого така Сторона була неспроможна 

виконати відповідне зобов'язання внаслідок дії Форс-мажорних обставин. Якщо Форс-

мажорні обставини виникають протягом Перехідного періоду, Перехідний період 

продовжується на таку кількість днів, яка відповідає тривалості Форс-мажорних обставин за 

погодженням з Концесієдавцем, в наданні якого не повинно бути необґрунтовано 

відмовлено.  

34.3.6 Якщо строк існування Форс-мажорних обставин не перевищує 30 (тридцять) днів з моменту 

їх настання, то після закінчення дії таких Форс-мажорних обставин Постраждала Сторона 

надсилає іншій Стороні повідомлення про завершення дії Форс-мажорних обставин та 

вчиняє всі дії, необхідні для якнайшвидшого відновлення виконання своїх зобов’язань за 

Договором. 

34.3.7 Якщо строк існування Форс-мажорних обставин перевищує 30 (тридцять) днів, то протягом 

наступних 10 (десяти) Робочих днів після закінчення такого 30-денного строку Сторони 

повинні розпочати переговори та погодити поетапний план дій щодо подолання Форс-

мажорних обставин, мінімізації їх негативних наслідків та визначення порядку виконання 

умов цього Договору протягом часу існування Форс-мажорних обставин. 

34.4 Повідомлення про Форс-мажорні обставини 

34.4.1 Постраждала сторона зобов’язана, але в будь-якому випадку не пізніше 15 (п'ятнадцяти) 

Робочих днів з моменту, коли вона дізналась або повинна була дізнатись про виникнення 
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Форс-мажорних обставин та про негативні наслідки, які настали або можуть настати у зв'язку 

з існуванням таких Форс-мажорних обставин, для виконання Сторонами зобов'язань за цим 

Договором. 

34.5 Витрати та відповідальність 

34.5.1 Сторони самостійно несуть всі витрати, пов'язані з існуванням Форс-мажорних обставин, які 

виникли протягом Строку концесії, при цьому такі витрати не підлягають компенсації іншою 

Стороною. 

34.5.2 Окрім випадків, які прямо передбачені у цьому розділі 34, Концесіонер та Концесієдавець 

(або особа, визначена Концесієдавцем) не несе відповідальність перед іншою Стороною за 

будь-які збитки, шкоду, витрати, претензії, вимоги та позови, що пов’язані з або виникають 

у зв’язку із настанням або існуванням (дією) будь-яких Форс-мажорних обставин або 

реалізацією Стороною будь-якого права відповідно до цього розділу 34. 

34.6 Припинення у зв’язку з Форс-мажорними обставинами  

34.6.1 Концесіонер та Концесієдавець мають право припинити цей Договір, надіславши письмове 

Повідомлення про Припинення іншій стороні, у випадку, якщо здійснення Будівництва 

та/або Інвестиційних зобов’язань та/або здійснення Концесійної діяльності істотно 

унеможливлюється, ускладнюється або відкладається більше ніж на 365 (триста шістдесят 

п’ять) днів поспіль у зв’язку з однією або кількома Форс-мажорними обставинами.  

34.6.2 Якщо Договір припиняється відповідно до пункту 34.6.1. вище, Концесіонер має право на 

Компенсацію за Припинення, яка розраховується в порядку передбаченому Додатком 13 

(Порядок розрахунку розміру Компенсації за Припинення).  

35. ОБСТАВИНИ ПОЛІТИЧНОГО ФОРС-МАЖОРУ 

35.1 Визначення Обставин політичного форс-мажору 

35.1.1 «Обставини політичного форс-мажору» означають такі обставини, що виникають після 

Дати укладення та мають істотний негативний вплив на (i) можливість Концесіонера 

здійснювати та виконувати будь-які його основні права та обов’язки за цим Договором, 

та/або (ii) витрати або прибуток від Концесійної діяльності:  

35.1.1.1 військові дії (як оголошені, так і неоголошені), збройний конфлікт або серйозна погроза 

такого конфлікту, що викликані діями іноземного ворога або органів державної влади, 

а також введення комендантської години, закриття морських проток, ембарго, заборона 

(обмеження) експорту/імпорту або будь-які інші незаконні дії, спрямовані проти 

публічного порядку чи державного устрою на території Миколаївської області;  

35.1.1.2 необґрунтована відмова у видачі або поновленні будь-якого Дозвільного документа, а 

також необґрунтована відмова Миколаївської міської ради в укладенні Договору про 

пайову участь чи надання довідки про повну сплату пайової участі (внаслідок чого 

Концесіонер не може ввести в експлуатацію Нову нерухомість порту) протягом 365 

(трьохсот шістдесяти п’яти) днів, якщо відсутність такого документа в істотній мірі 

унеможливлює виконання Концесіонером його обов’язків та здійснення прав за цим 
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Договором, за винятком, якщо така відмова є результатом невиконання Концесіонером 

норм Застосовного законодавства; 

35.1.1.3 дискримінаційна, по відношенню до Концесіонера: 

35.1.1.3.1 зміна розміру портових зборів, які встановлюються Органами публічної 

влади або іншою особою, наділеною такими повноваженнями відповідно до 

Застосовного законодавства; 

35.1.1.3.2 збільшення органами місцевого самоврядування розміру відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок для визначення розміру орендної 

плати за Земельну ділянку для концесії; 

35.1.1.3.3 збільшення граничного розміру пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту; 

35.1.1.4 примусове відчуження, реквізиція, конфіскація або націоналізація майна Концесіонера, 

Об’єкта концесії або будь-яких їх частин, які мають важливе значення для здійснення 

Концесійної діяльності, або будь-яка дія або бездіяльність Органу публічної влади, що 

прямо призводить до фактичної втрати Концесіонером матеріальних цінностей або прав 

за цим Договором, за винятком: 

35.1.1.4.1 будь-яких наслідків невиконання зобов’язань Концесіонера, визначених в 

розділах 38 та 39; 

35.1.1.4.2 будь-якого діяння, що визнається Випадком невиконання зобов'язань 

Концесіонера відповідно до розділу 37; 

35.1.1.4.3 будь-яких передбачених Застосовним законодавством наслідків порушення 

Концесіонером Застосовного законодавства;  

35.1.1.4.4 дострокового Припинення Договору Концесієдавцем відповідно до пункту 

44.1;  

35.1.1.5 якщо Концесіонеру не дозволяється, забороняється або обмежується у будь-який час 

протягом дії цього Договору на строк, не менший ніж 4 (чотири) роки: 

35.1.1.5.1 конвертація грошових коштів у Національній валюті в долар США; 

35.1.1.5.2 переказ коштів у доларах США з будь-якого банку в Україні до будь-якого 

банку за межами України; 

35.1.1.5.3 виплата дивідендів учасникам або інші способи репатріації або переміщення 

прибутків або доходів Концесіонера; та/або 

35.1.1.6 якщо Концесіонеру не дозволяється, забороняється або обмежується у будь-який час 

протягом дії цього Договору на строк, не менший ніж 6 (шість) місяців обслуговування 

основного боргу, що має суттєвий негативний вплив на Концесіонера, 
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окрім випадків, якщо таке недопущення, заборона або обмеження становить спосіб захисту або 

санкцію, яка законно застосовується Концесієдавцем або будь-яким відповідним Органом публічної 

влади у результаті порушення Концесіонером будь-яких норм Застосовного законодавства або умов 

Дозвільного документа. 

35.2 Повідомлення про Обставини політичного форс-мажору 

35.2.1 Концесіонер зобов’язаний письмово повідомити Концесієдавця про Обставини політичного 

форс-мажору протягом 15 (п’ятнадцяти) Робочих днів з дати, в яку Концесіонеру стало 

відомо або повинно було бути відомо про настання відповідних Обставин політичного форс-

мажору («Повідомлення про Обставини політичного форс-мажору»). Концесієдавець та 

Концесіонер повинні протягом 10 (десяти) Робочих днів з дня отримання Концесієдавцем 

Повідомлення про Обставини політичного форс-мажору зустрітися для обговорення ситуації 

щодо таких обставин. Концесієдавець повинен докласти розумних зусиль, щоб усунути 

Обставини політичного форс-мажору. 

35.3 Наслідки настання Обставин політичного форс-мажору 

35.3.1 Постраждала сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання будь-якого із зобов’язань за цим Договором у випадку та тією мірою, якою таке 

невиконання або затримка у виконанні є наслідком настання Обставин політичного форс-

мажору. 

35.3.2 Якщо після настання Обставин політичного форс-мажору Концесієдавцю не вдасться 

усунути Обставини політичного форс-мажору протягом 365 (триста шістдесяти п’яти) днів з 

дати отримання Концесієдавцем Повідомлення про Обставини політичного форс-мажору, 

якщо Обставини форс-мажору були викликані виключно обставинами, які перелічені у 

пункті 35.1.1.1, або протягом 90 (дев’яноста) днів з дати отримання Повідомлення про 

Обставини політичного форс-мажору Концесієдавцем у будь-якому іншому випадку, тоді 

Концесіонер має право припинити цей Договір відповідно до пункту 44.2.1.3 

35.3.3 Якщо Договір припиняється відповідно до пункту35.3.2. вище, Концесіонер має право на 

Компенсацію, яка розраховується в порядку передбаченому Додатком 13 (Порядок 

розрахунку розміру Компенсації за Припинення).  

36. ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА 

36.1 З Дати укладення до Припинення Договору права та обов’язки Сторін за цим Договором 

регулюються Застосовним законодавством, чинним на Дату укладення. 

36.2 Зазначена в пункті 36.1 гарантія поширюється на зміни цивільного та господарського 

законодавства, що регулює майнові права та обов'язки Сторін, і не стосується змін законодавства 

з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, 

стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, 

законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в 

яких не діють принципи рівності Концесієдавця та Концесіонера. Концесіонер має право 

корегувати розмір цін (тарифів) за послуги, роботи, інші види своєї Концесійної діяльності для 

покриття витрат, понесених внаслідок фінансування будь-якої із вищезгаданих змін.  
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37. ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

37.1 Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера 

37.1.1 «Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера» має будь-яке з таких значень: 

37.1.1.1 невиконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань, встановлених в 

пунктах 2 та 3 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера) (окрім зобов'язання 

щодо участі в розвитку місцевої інфраструктури, встановленого в пункті 30.3) протягом 

строку, визначеного в пункті 39.1.7, за винятком, якщо таке невиконання відбулось не з 

вини Концесіонера; 

37.1.1.2 невиконання зобов'язання щодо участі в розвитку місцевої інфраструктури, 

встановленого в пункті 30.3, внаслідок якого Комплекс не був прийнятий в 

експлуатацію;  

37.1.1.3 невиконання Запропонованих Інвестиційних зобов'язань, визначених в Пропозиції 

Переможця конкурсу протягом строку, визначеного в пункті 39.4.1, після завершення 

Строку виконання Інвестиційних зобов'язань; 

37.1.1.4 несплата Концесіонером Концесійного платежу або будь-якої обов'язкової виплати, що 

підлягає сплаті Концесієдавцю за цим Договором, які сукупно становлять суму, 

еквівалентну 500 000 (п’ятистам тисячам) доларів США відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу (за винятком сум, які добросовісно оспорюються 

Концесіонером та Концесієдавцем) у зв'язку з помилками або в процесі вирішення 

спорів, та сум Штрафної неустойки, нарахованих в порядку, встановленому в пункті 

39.1), за умови прострочення платежу на строк більше ніж 30 (тридцять) днів; 

37.1.1.5 невиконання Концесіонером зобов'язань щодо Будівництва Нерухомості Північної коси 

та припинення права оренди Північної коси в порядку, встановленому в пункті 18.10, 

після закінчення загального строку Будівництва Нерухомості Північної коси, 

визначеного в пункті 18.2;  

37.1.1.6 порушення зобов’язань щодо надання Концесієдавцеві та підтримання чинності 

Забезпечення Інвестиційних зобов’язань, Операційного забезпечення та Забезпечення 

передачі (залежно від випадку), як передбачено в розділі 14; 

37.1.1.7 порушення зобов’язань щодо страхування Об'єкта концесії, об'єкта незавершеного 

будівництва та інших видів обов'язкового страхування, ненадання відповідних 

документів, а також надання Концесієдавцеві та підтримання чинності відповідних 

документів щодо страхування Об’єкта концесії, об’єктів незавершеного будівництва та 

здійснення інших видів страхування, як передбачено у розділі 32; 

37.1.1.8 стягнення Концесієдавцем (i) всієї суми Забезпечення Інвестиційних зобов’язань до 

підтвердження повного виконання Інвестиційних зобов'язань, як вказано у пункті 

14.2.5, або (ii) всієї суми Операційного забезпечення до закінчення Строку концесії, як 

вказано в пункті 14.3.6; 
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37.1.1.9 істотне відхилення Концесіонера від Технічних вимог, які визначені в Додатку 4 

(Технічні вимоги) або істотне порушення екологічних зобов'язань Концесіонера, 

встановлених в розділі 11 Договору; 

37.1.1.10 невиконання умов Фінансових документів, у зв’язку з чим Позикодавці відповідно до 

положень Прямого договору реалізували своє право на заміну Концесіонера; 

37.1.1.11 розірвання договору оренди Земельної ділянки для концесії внаслідок неналежного 

виконання Концесіонером зобов'язань за ним; 

37.1.1.12 ініціювання процедури припинення Концесіонера, відкриття провадження у справі про 

банкрутство Концесіонера або ініціювання будь-якої іншої процедури, пов'язаної з 

неплатоспроможністю Концесіонера; 

37.1.1.13 порушення будь-яких зобов’язань, які були зроблені або надані Концесіонером 

відповідно до пункту 53.3 щодо зміни структури власності, внаслідок чого відбулась 

Зміна Контролю, або істотне порушення Концесіонером плану дій, що був погоджений 

Концесіонером та Концесієдавцем відповідно до пункту 42.3.1; 

37.1.1.14 нарахування Концесіонеру штрафу за незаконне звільнення Працівників (за винятком 

звільнення на підставі пункту 8 частини першої статті 36, пунктів 2-8 частини першої 

статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом [вказати строк, 

зазначений у Пропозиції Переможця (у будь-якому випадку не менше ніж 5 (п'ять) 

років)] з моменту прийняття їх Концесіонером на роботу, в тому числі внаслідок 

порушення зобов'язання, встановленого в пункті 28.1.2.5, у розмірі, який сукупно 

становить суму в гривні, еквівалентну 1,5 млн. (одному мільйону п'ятистам тисячам) 

доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого 

Національним банком України станом на останній день попереднього кварталу; 

37.1.1.15 зниження Концесіонером розміру заробітної плати Працівників протягом 3 (трьох) 

років з моменту прийняття їх на роботу, якщо сукупна сума недоплаченої таким 

Працівникам заробітної плати перевищує суму в гривні, еквівалентну 250 000 (двомстам 

п'ятдесятьом тисячам) доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України станом на останній день 

попереднього кварталу; 

37.1.1.16 непризначення Незалежного експерта або невиплата Концесіонером передоплати 

Незалежному експерту протягом 360 (трьохсот шістдесяти) днів з моменту, коли 

Сторони повинні були призначити такого експерта відповідно до вимог цього Договору; 

37.1.1.17 використання Нової нерухомості порту та Об'єктів реконструкції без прийняття їх в 

експлуатацію протягом 360 (трьохсот шістдесяти) днів з моменту, коли Концесіонер 

повинен був прийняти такі об'єкти в експлуатацію відповідно до Застосовного 

законодавства; 

37.1.1.18 систематичне невиконання Концесіонером зобов'язань щодо подання звітності, 

передбаченої в розділі 29 та пункті 30.6 Договору, а також систематичне подання 

завідомо недостовірних чи неповних відомостей у такій звітності; 
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37.1.1.19 інше істотне порушення Концесіонером зобов'язань, гарантій та запевнень за цим 

Договором, або за будь-якими Фінансовими документами, за винятком випадків, коли 

таке порушення сталося внаслідок Випадку невиконання зобов'язань Концесієдавця, 

Форс-мажорних обставин, Обставин політичного форс-мажору (залежно від випадку). 

37.1.2 Факт настання Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера, визначеного і пункті 37.1.1, 

а також розмір штрафних санкцій за порушення зобов'язання Концесіонера за цим 

Договором повинен підтверджуватись згодою Концесіонера або, у випадку відсутності такої 

згоди, рішенням Незалежного експерта або арбітражу, прийнятим відповідно до розділу 52, 

при цьому: 

37.1.2.1 підтвердження настання Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера, визначеного 

в пунктах 37.1.1.1, 37.1.1.2, 37.1.1.3, 37.1.1.4, 37.1.1.5, 37.1.1.7, 37.1.1.9, 37.1.1.10, 

37.1.1.11, 37.1.1.13, 37.1.1.14, 37.1.1.15, 37.1.1.16, 37.1.1.19, та застосування санкцій, 

передбачених цим Договором за порушення таких зобов'язань, а також розмір таких 

санкцій може бути встановлений виключно за результатами арбітражного розгляду;  

37.1.2.2 підтвердження настання Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера, визначеного 

в пунктах 37.1.1.6, 37.1.1.8, 37.1.1.12, 37.1.1.17, 37.1.1.18, та застосування санкцій, 

передбачених цим Договором за порушення таких зобов'язань, а також розмір таких 

санкцій може бути встановлений рішенням Незалежного експерта (або у разі його 

оскарження - рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало 

законної сили); 

37.1.2.3 підтвердження настання обставин, визначених в пункті 37.1.1.12, здійснюється в 

порядку, встановленому Застосовним законодавством.  

37.1.3 Невиконання зобов'язань Концесіонером не тягне за собою настання наслідків, встановлених 

в пунктах 39.1, 40 цього Договору, тією мірою, якою настання вищезазначених випадків є 

наслідком неправомірних дій Концесієдавця, в тому числі порушення або невиконання 

Концесієдавцем своїх зобов'язань та умов цього Договору, або виникнення Форс-мажорних 

обставин або Обставин політичного форс-мажору. 

37.2 Випадок невиконання зобов’язань Концесієдавця та ДП «АМПУ» 

37.2.1 «Випадок невиконання зобов’язань Концесієдавця» має будь-яке з таких значень: 

37.2.1.1 істотне порушення Концесієдавцем зобов'язань, гарантій та запевнень за цим 

Договором, за виключенням випадків, коли таке порушення сталося внаслідок Випадку 

невиконання зобов'язань Концесіонера або Форс-мажорних обставин; 

37.2.1.2 зміна ДП «АМПУ» меж пункту пропуску через державний кордон України, відкритого 

в Порту «Ольвія», внаслідок чого відбулось виключення частини або всієї Території 

концесії з меж пункту пропуску через державний кордон України, загальний період якої 

триває більше одного року, внаслідок чого упущена вигода Концесіонера перевищила 

суму в гривні, еквіваленту 1 (одному) мільйону доларів, відповідно до офіційного курсу 

гривні до долару США, встановленого на останній день попереднього кварталу; 
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37.2.1.3 дії або бездіяльність портового оператора або іншого суб'єкта господарювання, що 

здійснюватиме господарську діяльність з використанням причалу № 1, які повністю або 

частково унеможливили провадження Концесійної діяльності на більш ніж 72 (сімдесят 

дві) години або призвели до понесення Концесіонером збитків на суму в гривні, 

еквівалентну більше ніж 1 000 000 (одному мільйону) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України 

станом на дату виникнення таких збитків, що підтверджується рішенням суду, яке 

набрало законної сили. 

37.3 Факт настання Випадку невиконання зобов'язань Концесієдавця, визначеного і пункті 37.2.1, а 

також розмір штрафних санкцій за порушення зобов'язання Концесієдавця за цим Договором 

повинен підтверджуватись згодою Концесієдавця або, у випадку відсутності такої згоди, 

рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], прийнятим відповідно до розділу 

52.  

37.4 В будь-якому разі, без шкоди іншим положенням розділів 37-39 цього Договору, та враховуючи 

комерційну спрямованість положень цього Договору, у випадку порушення Стороною будь-

яких зобов'язань за цим Договором, моральна шкода постраждалій Стороні за таке порушення 

не відшкодовується.  

38. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

ПРОТЯГОМ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 

38.1 Якщо Концесіонер або Концесієдавець протягом Перехідного періоду не виконали вчасно 

зобов'язання щодо: 

38.1.1 підтвердження виконання або скасування Умов для Основної передачі до закінчення 

Попереднього строку виконання Умов для Основної передачі, враховуючи можливе його 

продовження у порядку, передбаченому в пункті 8.3.3.2, за винятком випадку, визначеного 

в пункті 8.3.3; 

38.1.2 підписання акта виконання Основної передачі до закінчення строку, визначеного в пункті 

8.8.1; 

38.1.3 підтвердження виконання або скасування Умов для Заключної передачі до закінчення 

Попереднього строку виконання Умов для Заключної передачі, враховуючи можливе його 

продовження у порядку, передбаченому в пункті 8.10.5, за винятком випадку, визначеного в 

пункті 8.10.6; 

38.1.4 погодження звіту Спільної комісії за наслідками проведення уточнюючої інвентаризації 

протягом строку, визначеного в пункті 8.13.4; 

38.1.5 забезпечення початку Заключної передачі протягом строку, визначеного в пункті 8.10.9; 

38.1.6 підписання акта виконання Заключної передачі до закінчення строку, передбаченому в 

пункті 8.13.5, 

що спричинило збільшення тривалості Перехідного періоду та відстрочення Дати початку, 

Концесіонер або Концесієдавець зобов'язані сплатити іншій стороні неустойку у розмірі суми, 
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еквівалентної 2 000 (двом тисячам) доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України станом на останній день попереднього 

кварталу, за кожен день прострочення виконання таких зобов'язань.  

При цьому: 

38.1.6.1 Неустойка нараховується за кожен день прострочення з дня, коли Сторона, що винна у 

простроченні виконання зобов'язання, повинна була виконати таке зобов'язання 

відповідно до положень цього Договору, до моменту, коли загальна сума нарахованої 

неустойки буде дорівнювати сумі Забезпечення Пропозиції; та 

38.1.6.2 Коли сума неустойки, нарахована Стороні, винній у простроченні виконання 

зобов'язання, дорівнюватиме сумі Забезпечення Пропозиції, інша Сторона має право 

ініціювати дострокове Припинення внаслідок Випадку невиконання зобов'язань 

Концесіонера або Концесієдавця відповідно до пунктів 44.1 або 44.2. 

38.1.6.3 У випадку дострокового Припинення згідно з пунктом 8.3.3 або 8.10.6, якщо одна зі 

Сторін доведе, що невиконання Умов для Основної передачі або Умов для Заключної 

передачі сталося внаслідок порушення зобов’язань іншою Стороною або 

недокладенням нею розумних зусиль для виконання Умов для Основної передачі та 

Умов для Заключної передачі, винна Сторона повинна відшкодувати іншим Сторонам 

реальні збитки, понесені ними з Дати укладення до моменту дострокового Припинення, 

та сплатити штраф іншій Стороні в загальному розмірі Забезпечення Пропозиції за 

вирахуванням розміру нарахованої відповідно до пункту 38.1.6.2 неустойки.  

38.2 Якщо за результатами уточнюючої інвентаризації та уточнення відповідно до пункту 8.13.2.1 

Договору остаточних переліків Інших необоротних матеріальних активів та оборотних 

матеріальних активів і кредиторської та дебіторської заборгованості Первісного оператора, що 

були викуплені та передані в порядку правонаступництва на умовах, визначених пунктом 8.8.4 

Договору, буде встановлено, що скоригована вартість кредиторської заборгованості перевищує 

суму скоригованих вартостей дебіторської заборгованості та Інших необоротних матеріальних 

активів та оборотних матеріальних активів, Концесієдавець зобов’язаний сплатити 

Концесіонеру штраф у розмірі 100 (ста) відсотків від суми такого перевищення. Такий штраф 

може бути сплачений в тому числі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно 

до пункту 53.12. 

38.3 Якщо після Дати початку виявиться, що Концесіонер зобов'язаний сплатити будь-які податкові 

зобов'язання або податковий борг, які були нараховані відповідно до податкового законодавства 

уповноваженими Органами публічної влади та виникли до закінчення Перехідного періоду, 

Концесієдавець зобов’язаний сплатити Концесіонеру штраф у розмірі 100 (ста) відсотків 

нарахованих Концесіонеру сум податкових зобов'язань або податкового боргу та нарахованих 

на них відповідно до Застосовного законодавства санкцій. Такий штраф може бути сплачений в 

тому числі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до пункту 53.12. 

38.4 Положення цього розділу 38 застосовуються без обмежень щодо застосування положень цього 

Договору про Припинення протягом Перехідного періоду (як зазначено в розділі 8).  
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39. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

СТОРОНАМИ 

39.1 Невиконання або неналежне виконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань 

39.1.1 Якщо після закінчення Строку виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань, з урахуванням випадків, коли такий строк міг бути продовжений відповідно до 

положень цього Договору, Концесіонер не виконав Мінімальні та Залишкові Інвестиційні 

зобов'язання, встановлені розділах 2 та 3 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання Концесіонера) 

(окрім зобов'язання щодо участі в розвитку місцевої інфраструктури, встановленого в пункті 

30.4), що було підтверджено висновком Незалежного експерта, підготовленим в порядку, 

встановленому в пункті 30.3 Договору, (або у разі його оскарження – рішенням 

[суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало законної 

сили),Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера Штрафну неустойку за кожний 

день прострочення виконання Концесіонером таких зобов'язань,  

39.1.2 Сплата Штрафної неустойки не звільняє Концесіонера від виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань. Концесіонер повинен докласти всіх зусиль для 

усунення подальшої затримки виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань. 

39.1.3 Сплата Штрафної неустойки, передбаченої пунктом 39.1 Договору, є єдиним і виключним 

способом захисту прав Концесієдавця за таке порушення та вважається належною і 

достатньою компенсацією за понесені внаслідок такого порушення збитки.  

39.1.4 Концесієдавець має право стягнути таку Штрафну неустойку шляхом: 

39.1.4.1 звернення до Концесіонера з вимогою про стягнення Штрафної неустойки в порядку, 

визначеному в пункті 39.1.6; 

39.1.4.2 вирахування суми Штрафної неустойки з будь-яких інших платежів Концесіонера або 

шляхом зарахування вимог відповідно до пункту 53.12; 

39.1.4.3 стягнення суми Штрафної неустойки за рахунок Забезпечення Інвестиційних 

зобов’язань чи Операційного забезпечення. 

39.1.5 Штрафна неустойка за кожен день прострочення виконання Концесіонером Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань нараховується у розмірі: 

39.1.5.1 суми в гривні, еквівалентній 50 (п'ятдесятьом) доларам США, відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу, за кожен день прострочення з 1 (першого) дня 

після дати, визначеною в пункті 39.1.1, до настання однієї з таких подій, залежно від 

того, яка з них відбудеться раніше: (і) дата виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань або (іі) 180 (сто вісімдесятий) день з дати закінчення 

кінцевого строку сплати; 
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39.1.5.2 суми в гривні, еквівалентній 100 (ста) доларам США, відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу, за кожен день прострочення зі 181 (ста вісімдесят 

першого) дня до настання однієї з таких подій, залежно від того, яка з них відбудеться 

раніше: (і) дата виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань або 

(іі) 360 (триста шістдесятий) день з дати закінчення кінцевого строку сплати; 

39.1.5.3 суми в гривні, еквівалентній 200 (двомстам) доларам США, відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу, за кожен день прострочення з 361 (триста 

шістдесят першого) дня до настання однієї з таких подій, залежно від того, яка з них 

відбудеться раніше: (і) дата виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань або (іі) 540 (п'ятсот сороковий) день з дати закінчення кінцевого строку 

сплати; 

39.1.5.4 суми в гривні, еквівалентній 6 000 (шести тисячам) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України 

станом на останній день попереднього кварталу, за кожен день прострочення з 541 

(п'ятсот сорок першого) дня до настання однієї з таких подій, залежно від того, яка з них 

відбудеться раніше: (і) дата виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань або (іі) 720 (сімсот двадцятий) день з дати закінчення кінцевого строку 

сплати; 

39.1.5.5 суми в гривні, еквівалентній 21 000 (двадцять одній тисячі) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України 

станом на останній день попереднього кварталу, за кожен день прострочення з 721 

(сімсот двадцять першого) дня до настання однієї з таких подій, залежно від того, яка з 

них відбудеться раніше: (і) дата виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань або (іі) 900 (дев'ятисотий) день з дати закінчення кінцевого строку сплати 

39.1.6 Концесіонер зобов'язаний сплатити Штрафну неустойку протягом 30 (тридцяти) днів з дати 

отримання письмової вимоги Концесієдавця. У разі невиконання Концесіонером такої 

вимоги Концесієдавець має право вирахувати суму Штрафної неустойки з будь-яких 

платежів Концесіонера на користь Концесієдавця або із суми Забезпечення Інвестиційних 

зобов’язань, наданого Концесіонером. 

39.1.7 Невиконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань 

протягом 900 (дев'ятисот) днів після закінчення строку, визначеного в пункті 39.1.1, з 

урахуванням винятку, передбаченого пунктом 39.1.8, є підставою для дострокового 

Припинення у зв'язку з Випадком невиконання зобов'язань Концесіонера, наслідком чого є 

застосування положень розділів 44-46.  

39.1.8 Строк, визначений в пункті 39.1.1, може бути продовжений не більше ніж на 2 (два) роки у 

випадках, передбачених пунктом 18.4 цього Договору.  

39.1.9 Концесіонер звільняється від обов'язку сплатити Штрафну неустойку за цим пунктом 39.1, 

якщо порушення ним Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань відбулось 

внаслідок невиконання або неналежного виконання Концесієдавцем своїх зобов'язань та 
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умов цього Договору, або виникнення Форс-мажорних обставин або Обставин політичного 

форс-мажору, або за відсутності вини Концесіонера.  

39.1.10 Концесіонер має право оскаржити рішення Концесієдавця щодо стягнення Штрафної 

неустойки за порушення Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань в порядку, 

встановленому цим Договором.  

39.2 Порушення зобов'язань щодо участі в розвитку місцевої інфраструктури 

39.2.1 У випадку порушення Концесіонером зобов'язань щодо сплати пайової участі у розвитку 

місцевої інфраструктури, передбачених в пункті 30.4.1, Концесіонер несе відповідальність 

за Договором про пайову участь з Миколаївською міською радою.  

39.2.2 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо сплати пайової участі у розвитку місцевої 

інфраструктури, передбачених в пункті 30.4.1, наслідком якого є неможливість прийняття 

Комплексу в експлуатацію, є підставою для дострокового Припинення у зв'язку з Випадком 

невиконання зобов'язань Концесіонера, в порядку, визначеному в розділі 43, з урахуванням 

положень пункту 30.4.2.1.4.  

39.2.3 У випадку порушення Концесіонером зобов'язань щодо участі у розвитку місцевої 

інфраструктури, передбачених в пункті 30.4.2.1.3, Концесіонер несе відповідальність у 

порядку, визначеному відповідним договором про участь у розвитку місцевої 

інфраструктури з Миколаївською міською радою. 

39.3 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо сплати Концесійних платежів та інших 

обов'язкових виплат на користь Концесієдавця 

39.3.1 У випадку прострочення Концесіонером сплати на користь Концесієдавця будь-яких 

обов'язкових виплат за цим Договором (окрім тих, які входять до складу Інвестиційних 

зобов'язань Концесіонера) на суми прострочених виплат нараховуються проценти річних у 

розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 6% річних за весь період 

прострочення, починаючи з дня, наступного після прострочення такої сплати, в порядку, 

визначеному Застосовним законодавством.  

39.3.2 Сплата процентів річних, нарахованих на суму невиплачених Концесіонером обов'язкових 

виплат на користь Концесієдавця, не звільняє Концесіонера від обов'язку сплатити суму 

обов'язкових виплат, а також від сплати таких сум в майбутньому.  

39.3.3 Концесіонер зобов'язаний сплатити прострочені суми обов'язкових виплат на користь 

Концесієдавця та нарахованих на них процентів річних протягом 10 (десяти) Робочих днів з 

дати отримання письмової вимоги Концесієдавця.  

39.3.4 Виникнення у Концесіонера заборгованості зі сплати Концесійних платежів та/або будь-яких 

обов'язкових виплат на користь Концесієдавця за цим Договором у сумі в гривні, 

еквівалентній 500 000 (п’ятистам тисячам) доларів США, відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на останній 

день попереднього кварталу, є підставою для дострокового Припинення Договору у зв'язку 

з Випадком невиконання зобов'язань Концесіонера, наслідком чого є застосування положень 

розділів 44-46. 
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39.4 Порушення Концесіонером Запропонованих Інвестиційних зобов'язань 

39.4.1 Якщо на дату закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов'язань Концесіонер не 

виконав в повному обсязі Запропоновані Інвестиційні зобов'язання, обсяг яких визначений в 

Пропозиції Переможця, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера Штрафну 

неустойку за кожний день прострочення виконання Концесіонером таких зобов'язань в 

порядку, визначеному в пунктах 39.1.2-39.1.10 цього Договору, з урахуванням положення 

пункту 39.4.2 нижче. 

39.4.2 Розмір Штрафної неустойки за кожен день прострочення виконання Концесіонером 

Запропонованих Інвестиційних зобов'язань визначається за такою формулою: 

Штрафна неустойка=Розмір Штрафної неустойки за порушення Мінімальних 

та Залишкових Інвестиційних зобов'язань х (приведена сума Запропонованих 

Інвестиційних зобов'язань / сума Мінімальних Інвестиційних зобов'язань), 

де: 

«Розмір Штрафної неустойки за порушення Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань» визначається відповідно до пункту 39.1.5.4 та 39.1.5.5 з урахуванням положень 

пунктів 39.4.2.1 та 39.4.2.2 нижче; 

«приведена сума Запропонованих Інвестиційних зобов'язань» означає сукупний обсяг 

(суму) всіх Запропонованих Інвестиційних зобов'язань, зазначений Переможцем у своїй 

Пропозиції; 

«сума Мінімальних Інвестиційних зобов'язань» становить 1,56 млрд (один мільярд 

п'ятсот шістдесят мільйонів) гривень. 

39.4.2.1 Для розрахунку розміру Штрафної неустойки за кожен день прострочення виконання 

Концесіонером Запропонованих Інвестиційних зобов'язань, починаючи з 1 (першого) 

дня після дати, визначеної в пункті 39.4.1, до настання однієї з таких подій, залежно від 

того, яка з них відбудеться раніше: (і) дата виконання Запропонованих Інвестиційних 

зобов'язань або (іі) 180 (сто вісімдесятий) день з дати закінчення кінцевого строку 

сплати, Розмір Штрафної неустойки за порушення Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань визначається відповідно до пункту 39.1.5.4. 

39.4.2.2 Для розрахунку розміру Штрафної неустойки за кожен день прострочення виконання 

Концесіонером Запропонованих Інвестиційних зобов'язань, починаючи зі 181 (ста 

вісімдесят першого) дня до настання однієї з таких подій, залежно від того, яка з них 

відбудеться раніше: (і) дата виконання Запропонованих Інвестиційних зобов'язань або 

(іі) 360 (трьохсот шістдесятий) день з дати закінчення кінцевого строку сплати, Розмір 

Штрафної неустойки за порушення Мінімальних та Залишкових Інвестиційних 

зобов'язань визначається відповідно до пункту 39.1.5.5. 

39.4.3 Концесіонер має право оскаржити рішення Концесієдавця щодо стягнення Штрафної 

неустойки за порушення Запропонованих Інвестиційних зобов'язань в порядку, 

встановленому цим Договором. 
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39.4.4  Невиконання Концесіонером Запропонованих Інвестиційних зобов'язань протягом 360 

(трьохсот шістдесяти) днів після закінчення строку, визначеного в пункті 39.4.1, є підставою 

для дострокового Припинення у зв'язку з Випадком невиконання зобов'язань Концесіонера, 

наслідком чого є застосування положень розділів 44-46.  

39.5 Порушення зобов'язань щодо Будівництва Нерухомості Північної коси та припинення 

права оренди 

39.5.1 Якщо на дату: 

39.5.1.1 закінчення загального строку Будівництва Нерухомості Північної коси, визначеного в 

пункті 18.2 Договору, Концесіонер не виконав вимоги пункту 18.11, або 

39.5.1.2 закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов'язань Концесіонер не виконав 

вимоги пункту 17.2 щодо генерування виручки від використання об'єктів нерухомості, 

зазначених у пункті 17.2.2, що підтверджено висновком Незалежного експерта (як 

передбачено в пункті 30.8.3), 

Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у повному розмірі Забезпечення 

Інвестиційних зобов’язань. 

39.5.2 Якщо протягом 12 (дванадцяти) місяців після закінчення строку, визначеного в пункті 18.2, 

Концесіонер не відмовився від права оренди Північної коси та не повернув її ДП «АМПУ» 

або будь-якому іншому визначеному Концесієдавцем суб'єкту, Концесієдавець має право 

достроково припинити цей Договір у порядку, встановленому в розділі 41.  

39.6 Порушення зобов'язань щодо призначення Незалежного експерта  

39.6.1 Якщо Концесіонер або Концесієдавець: 

39.6.1.1 не виконує свої зобов'язання щодо призначення Незалежного експерта у випадках, 

визначених в пунктах 8.6.3.2, 30.3.2, 30.6.5, 30.8.2, 46.2.2.1, 52.2; або  

39.6.1.2 безпідставно ухиляється від укладення договору з Незалежним експертом; або  

39.6.1.3 Концесіонер не виконує свої зобов'язання щодо виплати передоплати за договором, 

укладеним з Незалежним експертом,  

то винна Сторона зобов'язана сплатити неустойку за кожен день прострочення виконання своїх 

зобов'язань у розмірі суми в гривні, еквівалентної 2000 (двом тисячам) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу. 

39.6.2 Порушення винною Стороною своїх зобов'язань, визначених в цьому пункті 39.6, протягом 

360 (трьохсот шістдесяти) днів з моменту, коли Сторона повинна була виконати такі 

зобов'язання, є підставою для дострокового Припинення у зв'язку з Випадком невиконання 

зобов'язань, наслідком чого є застосування положень розділів 44-46. 

39.7 Порушення зобов'язань щодо забезпечення Мінімального обсягу перевалки вантажів 
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39.7.1 Якщо в 2030 (дві тисячі тридцятому) році Концесіонер не досяг Мінімального обсягу 

перевалки вантажів, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у подвійному 

розмірі суми всіх недоотриманих надходжень на користь Концесієдавця та ДП «АМПУ», а 

також інших обов'язкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів (в тому числі у вигляді 

Концесійного платежу, податків та інших обов'язкових платежів, зборів на користь ДП 

«АМПУ»), які не були виплачені Концесіонером у зв'язку з недосягненням Мінімального 

обсягу перевалки вантажів. Ця сума розраховується таким чином: 

39.7.1.1 Розраховується середнє арифметичне між сумами недоотриманих змінних Концесійних 

платежів на користь Концесієдавця та сумами недоотриманих портових зборів на 

користь ДП «АМПУ» на одну тонну перевалки за кожен з останніх трьох календарних 

років. 

39.7.1.2 Розрахований таким чином середній розмір недоотриманих надходжень на тонну за 

останні три календарні роки для Концесієдавця та ДП «АМПУ» множиться на різницю 

між Мінімальним обсягом перевалки вантажів і фактично досягнутим обсягом 

перевалки вантажів у 2030 році. 

39.7.2 Штраф, визначений в пункті 39.7.1 вище, стягується на підставі рішення Незалежного 

експерта, прийнятого відповідно до пункту 52.2 (або у разі його оскарження - рішення 

[суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало законної сили), за кожний 

наступний рік після 2030 року, в якому Концесіонер не досягнув Мінімального обсягу 

перевалки вантажів, до моменту досягнення Концесіонером Мінімального обсягу перевалки 

вантажів. 

39.7.3 Невиконання Концесіонером зобов'язання щодо забезпечення обсягів перевалки вантажів не 

може бути підставою для дострокового Припинення Договору.  

39.8 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо прийняття в експлуатацію Нової нерухомості 

порту або Об'єктів реконструкції 

39.8.1 Якщо Концесіонер здійснює Концесійну діяльність з використанням Комплексу, 

Нерухомості Північної коси або будь-якого іншого об'єкта Нової нерухомості порту або 

Об'єктів реконструкції без прийняття таких об'єктів в експлуатацію в порядку, 

передбаченому Застосовним законодавством, Концесієдавець має право стягнути з 

Концесіонера штраф у розмірі 500% ставки Концесійного платежу з доходу Концесіонера, 

отриманого у зв’язку з використанням об’єктів без введення їх в експлуатацію. 

39.8.2 Управління Концесіонером об'єктами Нової нерухомості порту без прийняття їх в 

експлуатацію відповідно до Застосовного законодавства протягом 360 (трьохсот шістдесяти) 

днів з моменту, коли такі об'єкти повинні були бути прийняті в експлуатацію, є підставою 

для дострокового Припинення у зв'язку з Випадком невиконання зобов'язань Концесіонера 

у порядку, визначеному в пункті 41.1.4, наслідком чого є застосування положень розділів 44-

46. 

39.9 Порушення порядку залучення Концесіонером третіх осіб до здійснення Концесійної 

діяльності  
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39.9.1 Якщо Концесіонер порушив порядок залучення третіх осіб, визначений в пункті 24.3, в 

частині отримання попередньої письмової згоди Концесієдавця на укладення договорів, 

передбачених пунктом 24.3.2, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у 

розмірі 500% ставки Концесійного платежу з доходу Концесіонера, отриманого у зв’язку зі 

здійсненням такими третіми особами Концесійної діяльності.  

39.10 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо незвільнення Працівників 

39.10.1 За порушення Концесіонером зобов'язання щодо незвільнення Працівників, встановленого в 

пункті 28.1.2.4 та 28.1.2.5, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у 

розмірі 60 (шістдесяти) середньомісячних заробітних плат за останній рік за кожного 

Працівника, звільненого Концесіонером з порушенням положень цього Договору та 

виплатити 50 (п'ятдесят) відсотків розміру стягнутого штрафу кожному звільненому 

внаслідок такого порушення Працівнику.  

39.10.2 Концесіонер зобов'язаний поновити на роботі звільнених відповідно до пункту 39.10.1 

Працівників та виплатити їм суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.  

39.10.3 Якщо сукупний розмір штрафу, визначеного в пункті 39.10.1, перевищує суму в гривні, 

еквівалентну 1,5 млн. (одному мільйону п'ятистам тисячам) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України 

станом на останній день попереднього кварталу, Концесієдавець має право ініціювати 

дострокове Припинення Договору внаслідок Випадку невиконання зобов’язань 

Концесіонера, наслідком чого є застосування положень розділів 44-46.  

39.11 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо незниження розміру заробітної плати 

Працівників  

39.11.1 За результатами кожного кварталу протягом 3 (трьох) років з моменту прийняття 

Концесіонером на роботу Працівників Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера 

штраф за порушення Концесіонером зобов'язання щодо незниження розміру заробітної 

плати Працівників, встановленого в пункті 28.1.2.3, у розмірі суми зниженої заробітної плати 

всіх Працівників, щодо яких протягом попереднього кварталу відбувалось таке зниження, 

при цьому 50 (п'ятдесят) відсотків розміру стягнутого штрафу має бути сплачено кожному 

Працівнику, заробітна плата якого була знижена, пропорційно до розміру несплаченої йому 

заробітної плати.  

В будь-якому випадку Концесіонер зобов'язаний виплатити Працівникам, заробітна плата 

яких була знижена, несплачену суму заробітної плати за весь час зниження розміру 

заробітної плати.  

39.11.2 Якщо протягом строку, встановленого в пункті 28.1.2.3, сума несплаченої заробітної плати 

таким Працівникам перевищить суму в гривні, еквівалентну 250 000 (двомстам п'ятдесятьом 

тисячам) доларів США, відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, 

встановленого Національним банком України станом на останній день попереднього 

кварталу, Концесієдавець має право ініціювати дострокове Припинення Договору внаслідок 

Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера, наслідком чого є застосування положень 

розділів 44-46. 
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39.12 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо страхування 

39.12.1 За порушення Концесіонером строків щодо укладення та/чи підтримання чинності 

відповідного договору страхування, необхідного для виконання умов цього Договору, 

Концесіонер сплачує Концесієдавцю пеню у розмірі 0.0192 (нуль цілих нуль десятих сто 

дев’яносто дві десятитисячних) відсотків від вартості незастрахованого майна, а для 

договорів страхування, не пов’язаних із страхуванням майна (в тому числі, але не 

обмежуючись, договорами страхування відповідальності перед третіми особами) – 

неустойку в розмірі 1 (одна) тисяча доларів США, в обох випадках – за кожен день 

прострочення виконання такого зобов'язання, починаючи з дати, коли відповідний договір 

повинен був бути укладений та/чи продовжений, і до дати отримання Концесіонером 

підтвердження страхування відповідно до пункту 32.5. 

39.12.2 Неусунення Концесіонером порушення, визначеного в пункті 39.12.1, протягом 44 (сорока 

чотирьох) Робочих днів є підставою для дострокового Припинення Договору у зв’язку з 

Випадком невиконання зобов’язань Концесіонера, наслідком чого є застосування положень 

розділів 44-46. 

39.13 Порушення Концесіонером зобов'язань щодо зміни структури власності 

39.13.1 Якщо Концесіонер порушив порядок внесення змін у структуру власності, визначений в 

пункті 53.3 цього Договору, Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у 

розмірі: 

39.13.1.1 суми в гривні, еквівалентній 100 000 (ста тисячам) доларів США, відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України 

станом на останній день попереднього кварталу, за кожний факт внесення змін без 

дотримання визначеної процедури, якщо такі зміни в структурі власності не призвели 

до Зміни Контролю; 

39.13.1.2 5% від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, визначеної в розділі 2 Додатка 5 

(Інвестиційні зобов'язання Концесіонера), за кожний факт внесення змін без дотримання 

визначеної процедури, якщо такі зміни в структурі власності призвели до Зміни 

Контролю. 

39.13.2 Якщо зміни в структурі власності Концесіонера призвели до Зміни Контролю, 

Концесієдавець має право ініціювати Припинення Договору у зв'язку з Випадком 

невиконання зобов'язань Концесіонера в порядку, визначеному в розділі 42.  

39.14 Невиконання Концесіонером вимог щодо здійснення господарських операцій з 

Пов'язаними особами 

39.14.1 Якщо за результатами оцінки відповідності господарських операцій Концесіонера ринковим 

умовам, передбаченої пунктом 24.4.5, Незалежний експерт встановить, що господарські 

операції Концесіонера з Пов'язаними особами не відповідають розрахованим 

інтерквартильним діапазонам рентабельності, Концесієдавець має право стягнути з 

Концесіонера штраф у подвійному розмірі різниці між фактичними діапазонами 

рентабельності господарських операцій Концесіонера з Пов'язаними особами та 
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розрахованими інтерквартильними діапазонами рентабельності для господарських операцій 

Концесіонера з Пов'язаними особами. 

39.14.2 Сплата штрафу, встановленого в пункті 39.14.1, не звільняє Концесіонера від обов'язку 

приведення господарських операцій з Пов'язаними особами у відповідність до ринкових 

умов та розрахованих інтерквартильних діапазонів рентабельності. 

39.15 Порушення Концесіонером зобов'язань, встановлених в пункті 46.4.2 Договору 

39.15.1 Якщо за 2 (два) роки до закінчення Строку концесії Концесіонер вчинить дії, передбачені в: 

39.15.1.1 пунктах 46.4.2.1 та 46.4.2.5 – Концесієдавець має право на відшкодування збитків у 

розмірі економічної вигоди, втраченої Концесієдавцем у зв'язку з внесенням таких змін 

або припиненням таких договорів; 

39.15.1.2 пункті 46.4.2.3 – Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у розмірі 

трьохрічної суми підвищення фонду заробітної плати; 

39.15.1.3  пункті 46.4.2.4 – Концесієдавець має право стягнути з Концесіонера штраф у розмірі 

повної суми таких виплат або, якщо такі виплати повинні здійснюватись регулярно, – 

трьохрічну суму таких виплат, 

при цьому суми таких відшкодувань або штрафів мають бути підтверджені рішенням 

Незалежного експерта, відповідно до пункту 52.2 цього Договору (або у разі його 

оскарження – рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке набрало 

законної сили).  

39.16 Додаткові наслідки порушення зобов'язань  

39.16.1 Без обмеження дії положень, встановлених в розділах 38, 39 та 40 і пункті 39.16.2 зокрема, 

цим Договором можуть встановлюватись додаткові наслідки порушення Сторонами своїх 

зобов'язань. 

39.16.2 У разі порушення будь-яких інших умов, встановлених цим договором, інша 

відповідальність за які не встановлена положеннями цього Договору, винна Сторона сплачує 

на користь іншої Сторони штраф у розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень. 

40. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КОНЦЕСІЄДАВЦЯ ТА ДП «АМПУ» 

40.1 Порушення зобов'язань Концесієдавця, визначених в пункті 37.2, тягне за собою наслідки, 

встановлені в пункті 41.1 цього Договору.  

40.2 У разі стягнення Концесієдавцем будь-якого забезпечення, визначеного в розділі 14, без 

відповідної правової підстави, передбаченої цим Договором або Застосовним законодавством, і 

якщо неправомірність такого стягнення була встановлена рішенням [суду/арбітражу – обрати 

відповідно до п. 52.3.1], яке набрало законної сили, Концесієдавець зобов'язаний повернути 

Концесіонеру всю суму безпідставно стягнутого забезпечення, а також сплатити проценти 

річних у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 6% річних за весь період 

безпідставного утримання відповідного забезпечення, починаючи з дати його стягнення.  
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40.3 Якщо в порядку, встановленому Застосовним законодавством або пунктом 23.3 Договору, були 

виявлені будь-які невідповідності фактичних глибин в порту плановим (паспортним) 

параметрам (з урахуванням вимог виконання ДП «АМПУ» зобов'язань щодо своєчасного 

здійснення днопоглиблювальних робіт, визначених в розділі 23 та Додатку 14 (Технічні умови 

днопоглиблювальних робіт), то Концесіонер має право: 

40.3.1 з наступного дня після закінчення 6 (шести) місяців з моменту виявлення невідповідності 

реальних глибин в порту плановим (паспортним) параметрам, як це передбачено в пункті 

23.3, стягнути з ДП «АМПУ» неустойку у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від 

вартості робіт з днопоглиблення, які мають бути проведені (у тому числі, але не виключно, 

витрат на оцінку, проектування та ремонтне черпання), за кожен день (з урахуванням 

положень пункту 40.3.4) до усунення невідповідностей фактичних глибин паспортним; та 

40.3.2 стягнути з ДП «АМПУ» штраф у розмірі 100 (ста) відсотків витрат на проведення 

днопоглиблювальних робіт, необхідних для усунення невідповідності фактичних глибин в 

порту плановим (паспортним) параметрам (у тому числі, але не виключно, витрат на оцінку, 

проектування та ремонтне черпання), з вирахуванням суми неустойки, сплаченої відповідно 

до пункту 40.3.1, за прострочення виконання днопоглиблюваних робіт понад 360 (триста 

шістдесят) днів; та  

40.3.3 стягнути з ДП «АМПУ» всі збитки, понесені Концесіонером протягом строку існування 

невідповідності фактичних глибин паспортним, але в будь-якому випадку в межах сум, які 

перевищують розміри неустойки та штрафу, встановлені у пунктах 40.3.1 та 40.3.2 

відповідно. 

При цьому: 

40.3.4 строк, визначений у пункті 40.3.1, може бути продовжений не більше ніж на 2 (два) місяці 

виключно у разі, якщо на дату закінчення шестимісячного строку, визначеного в пункті 

40.3.1, тривав нерестовий період або була оголошена льодова кампанія відповідно до 

Застосовного законодавства; та 

40.3.5 за будь-який п’ятирічний період, починаючи з Дати початку і до дати Припинення, сукупний 

розмір неустойки та штрафів, встановлених у пунктах 40.3.1 та 40.3.2, за такий період не 

може перевищувати суму в гривні, еквівалентну 750 000 (семистам п’ятдесятьом тисячам) 

доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого 

Національним банком України станом на останній день попереднього кварталу. 

40.4 Якщо внаслідок дій або рішень ДП «АМПУ» відбулась зміна меж пункту пропуску через 

державний кордон України, відкритого в Порту «Ольвія», та частина або вся Територія концесії 

була виключена з меж пункту пропуску через державний кордон України, ДП «АМПУ» 

зобов'язано компенсувати збитки (включаючи упущену вигоду), понесені Концесіонером 

внаслідок виключення такої території з меж пункту пропуску через державний кордон України.  

40.4.1 Якщо: 

40.4.1.1 сума упущеної вигоди, понесеної Концесіонером, перевищила суму в гривні, 

еквіваленту 1 (одному) мільйону доларів, відповідно до офіційного курсу гривні до 

долару США, встановленого на останній день попереднього кварталу, та 
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40.4.1.2 загальний період виключення частини або всієї Території концесії з меж пункту 

пропуску через державний кордон України перевищує один рік,  

Концесіонер має право ініціювати дострокове Припинення у зв'язку з Випадком 

невиконання зобов'язань Концесієдавця та ДП «АМПУ», встановленим в пункті 37.2.1.2, 

наслідком чого є застосування положень розділів 44-46. 

40.4.2 Настання Випадку невиконання зобов'язань Концесієдавця та ДП «АМПУ», а також розмір 

упущеної вигоди Концесіонера встановлюються в арбітражному порядку, визначеному в 

пункті 52.3. 

41. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПАДКОМ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

41.1 Припинення внаслідок Випадку невиконання зобов’язань Концесієдавця 

41.1.1 У разі настання Випадку невиконання зобов’язань Концесієдавця Концесіонер надсилає 

Концесієдавцю Повідомлення про невиконання зобов’язання з вимогою усунути Випадок 

невиконання зобов’язань Концесієдавця протягом 130 (ста тридцяти) Робочих днів з моменту 

отримання такого Повідомлення про невиконання зобов’язання або протягом довшого 

строку, який окремо узгоджується між Концесієдавцем та Концесіонером. 

41.1.2 Протягом строку, визначеного в пункті 41.1.1, Сторони повинні ініціювати проведення 

переговорів, тривалість яких не може перевищувати 90 днів, з метою вжиття заходів, 

направлених на ліквідацію обставин, що стали підставою Випадку невиконання 

зобов'язання. 

41.1.3 Якщо відповідний Випадок невиконання зобов’язань не був усунений протягом 130 (ста 

тридцяти) Робочих днів після отримання Повідомлення про невиконання зобов’язання або 

протягом довшого строку, який був погоджений Концесієдавцем та Концесіонером, 

Концесіонер має прав надіслати Концесієдавцю Повідомлення про Припинення або 

звернутись до арбітражного суду, з урахуванням положень пункту 44.3, наслідком чого є 

застосування положень розділів 44-46. 

41.1.4 Порядок, визначений в пунктах 41.1.1, 41.1.2 та 41.1.3 не застосовується до випадків, 

встановлених в пунктах 10.7.6 та 40.4.  

41.2 Припинення внаслідок Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера або заміна 

Концесіонера 

41.2.1 У разі настання Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера, визначеного в пункті 37.1, 

враховуючи Право Позикодавців на втручання, Концесієдавець: 

41.2.1.1 у разі неусувного Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера припиняє цей 

Договір в повному обсязі шляхом надсилання Повідомлення про Припинення 

Концесіонеру або звернення до [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] з 

вимогою про дострокове Припинення Договору в порядку, визначеному в розділі 52 

цього Договору; або 
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41.2.1.2 у разі усувного Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера надсилає Концесіонеру 

Повідомлення про невиконання зобов’язання Концесіонера з вимогою усунути такий 

Випадок невиконання зобов’язань Концесієдавця протягом [130 (ста тридцяти)] 

Робочих днів після отримання такого Повідомлення про невиконання зобов’язання або 

протягом довшого строку, якщо він був погоджений Концесієдавцем. 

41.2.2 Протягом строку, визначеного в пункті 41.2.1.2, Сторони повинні ініціювати проведення 

переговорів, тривалість яких не може перевищувати 90 днів, з метою вжиття заходів, 

направлених на ліквідацію обставин, що стали підставою Випадку невиконання 

зобов'язання. 

41.2.3 Якщо протягом 130 (ста тридцяти) Робочих днів або протягом довшого строку (якщо він був 

погоджений Концесієдавцем) після отримання від Концесієдавця Повідомлення про 

невиконання зобов'язань Концесіонер не усунув Випадок невиконання зобов'язань 

Концесіонера, або безпосередньо після неусувного Випадку невиконання зобов’язань 

Концесіонера, Концесієдавець має право, без порушення положень розділу 42 та з 

урахуванням Права Позикодавців на втручання: 

41.2.3.1  припинити цей Договір шляхом надсилання Концесіонеру Повідомлення про 

Припинення або звернення до [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], 

наслідком чого є застосування положень розділів 44-46.; або 

41.2.3.2 ініціювати заміну Концесіонера в порядку, передбаченому Прямим договором. 

41.2.4 Порядок, визначений в пунктах 41.2.1.1, 41.2.1.2 та 41.2.3 не застосовується до випадків, 

встановлених в пунктах 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8. 

41.2.5 Якщо Припинення внаслідок Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера відбувається 

після виконання Концесіонером Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань, але 

до закінчення Строку виконання Інвестиційних зобов'язань, Концесіонер зобов'язаний 

сплатити штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від різниці між сумою Запропонованих 

Інвестиційних зобов'язань, встановленою у Пропозиції Переможця, та сумою 

Запропонованих Інвестиційних зобов'язань, інвестованою на момент дострокового 

Припинення приведеної до поточної вартості з урахуванням ставки дисконтування 17,26%.  

42. ПРАВО КОНЦЕСІЄДАВЦЯ НА ВТРУЧАННЯ 

42.1 Причина для втручання 

42.1.1 Якщо: 

42.1.1.1 виник будь-який Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера, який (i) є настільки 

істотним, що він може негативно та суттєво вплинути на теперішню або майбутню 

спроможність експлуатувати майно у складі Об’єкта концесії відповідно до цього 

Договору, Застосовного законодавства чи звичаїв ділового обороту та (ii) не був 

усунутий протягом 48 (сорока восьми) годин з дати Повідомлення про невиконання 

зобов’язання, надісланого Концесієдавцем щодо такого Випадку невиконання 

зобов’язань Концесіонера, або 
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42.1.1.2 виникла будь-яка Форс-мажорна обставина, (i) яка, на обґрунтовану думку 

Концесієдавця, створює суттєвий та безпосередній ризик, що майно у складі Об’єкта 

концесії не буде експлуатуватися безпечно та відповідно до цього Договору, 

Застосовного законодавства чи звичаїв ділового обороту, або відповідно до публічного 

порядку, та (ii) Концесієдавець знаходиться у кращому становищі для запобігання, 

мінімізації чи усунення, повністю або частково, такої Форс-мажорної обставини, або 

42.1.1.3 введено воєнний або надзвичайний стан на території України чи на території 

Миколаївської області, чи на території будь-якої частини Миколаївської області, чи на 

територіях, що межують з Миколаївською областю (при цьому під Миколаївською 

областю мається на увазі Миколаївська область або інша відповідна область, на 

території якої у певний момент часу знаходитиметься Об’єкт концесії), або 

42.1.1.4 діяльність та/або можливість використання більшої частини портів на території України 

та/чи значної частини портів, які знаходяться на території Миколаївської області та/чи 

територіях сусідніх областей, суттєво обмежена та/чи заблокована і, як розумно очікує 

Концесієдавець, буде обмежена та/чи заблокована протягом значного строку (не менше 

7 (семи) днів) (при цьому під Миколаївською областю мається на увазі Миколаївська 

область або інша відповідна область, на території якої у певний момент часу 

знаходитиметься Об’єкт концесії), 

то Концесієдавець має право (але не зобов’язаний), із наданням письмового повідомлення 

Концесіонеру за 48 (сорок вісім) годин, втрутитися та вчинити дії відповідно до 

пункту 42.1.2. 

42.1.2 Незважаючи на будь-що інше, вказане в цьому розділі 42, Концесієдавець має право при 

настанні випадків, передбачених пунктами 42.1.1.2-42.1.1.4 включно, як альтернативу 

реалізації Права Концесієдавця на втручання, надавати Концесіонеру письмові вказівки 

щодо дій та/або бездіяльності Концесіонера (в тому числі, але не виключно, стосовно видів 

та/або обсягів перевалки, що повинні бути виконані Концесіонером відповідно до вказівок 

Концесієдавця). Строки, умови й інші деталі відповідних вимог Концесієдавця викладаються 

у таких письмових вказівках.  

42.1.3 Якщо Концесіонер внаслідок виконання письмових вказівок Концесієдавця, згаданих у 

пункті 42.1.2, несе збитки, такі збитки відшкодовуються Концесієдавцем, однак лише за 

умови підтвердження їх відповідними документами.  

42.1.4 Згода чи незгода Концесіонера виконувати письмові вказівки Концесієдавця відповідно до 

пункту 42.1.2 не обмежує Концесієдавця в реалізації Права Концесієдавця на втручання. 

42.2 Реалізація Права на втручання 

42.2.1 У випадку настання обставин, описаних у пункті 42.1, Концесієдавець має право втрутитися 

(«Право Концесієдавця на втручання») та надати Концесіонеру письмове повідомлення, 

що має містити: 

42.2.1.1 опис необхідних термінових виправних заходів, які він збирається здійснити і які 

можуть включати набуття контролю над всім або частиною майна у складі Об’єкта 

концесії, включно з обмеженням доступу Концесіонера до майна у складі Об’єкта 
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концесії, експлуатацією рухомого майна замість Концесіонера та наданням вказівок 

працівникам Концесіонера; 

42.2.1.2 причину реалізації Права Концесієдавця на втручання; 

42.2.1.3 дату, з якої Концесієдавець має розпочати реалізовувати Право Концесієдавця на 

втручання (яка може співпадати з датою самого повідомлення); 

42.2.1.4 строк, який, на думку Концесієдавця, буде необхідним для реалізації Права 

Концесієдавця на втручання; та 

42.2.1.5 наскільки це практично можливо, опис впливу Права Концесієдавця на втручання на 

Концесіонера та його обов’язків зі здійснення Концесійної діяльності під час строку 

реалізації Права Концесієдавця на втручання. 

42.2.2 Концесієдавець може реалізовувати Право Концесієдавця на втручання безпосередньо або 

доручити будь-якій третій особі, на його вибір, діяти від його імені для реалізації такого 

права. У будь-якому випадку протягом всього часу реалізації Права Концесієдавця на 

втручання Концесієдавець повинен як проявляти сам, так і забезпечити, щоб будь-яка третя 

особа, яка діє від його імені, проявляла належну дбайливість та обережність щодо Об’єкта 

концесії та майна, що належить Концесіонеру; при цьому, однак, Концесієдавець не несе 

відповідальності: 

42.2.2.1 за винятком випадку, передбаченого пунктом 42.1.1.2, за будь-яке пошкодження 

рухомого майна, придбаного Концесіонером, заподіяне під час реалізації Права 

Концесієдавця на втручання, окрім випадків, коли шкода була завдана у результаті 

недбалості або умисного невиконання зобов’язань Концесієдавцем або третьої особою, 

яка діє від імені Концесієдавця; або 

42.2.2.2 загалом за будь-який вид економічних втрат та збитки, які були понесені Концесіонером 

внаслідок здійснення Концесієдавцем Права Концесієдавця на втручання. 

42.2.3 За винятком випадків, описаних в пунктах 42.1.1.2-42.1.1.4, Концесієдавець може стягнути з 

Концесіонера, як заборгованість, всі розумні витрати, які були понесені у зв’язку з 

реалізацією ним Права Концесієдавця на втручання (незалежно від того чи були вони вчинені 

самим Концесієдавцем або третіми особами), але виключно в межах таких витрат: 

42.2.3.1 які /підтверджуються відповідними документами; та 

42.2.3.2 були понесені відповідно до звичаїв ділового обороту. 

42.2.4 Концесієдавець має право в безумовному порядку звернути стягнення на Забезпечення 

Інвестиційних зобов’язань та/або Операційне забезпечення відповідно до розділу 14 з метою 

отримання будь-яких сум, що підлягають сплаті Концесіонером за цим пунктом 42.2.3, якщо 

вони не були сплачені Концесіонером протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 

повідомлення Концесієдавця з вимогою оплати (для уникнення сумнівів, Концесіонер 

повинен здійснювати оплату таких сум Концесієдавцю напряму на його вимогу, якщо їхній 

розмір перевищує розмір Забезпечення Інвестиційних зобов’язань та/або Операційного 

забезпечення, залежно від обставин). Концесіонер зобов’язаний сплатити необхідні суми для 
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поновлення належного, передбаченого цим Договором, розміру Забезпечення Інвестиційних 

зобов’язань та/або Операційного забезпечення, як передбачено в пункті 14.5.1 цього 

Договору. 

42.3 Процедура та строк 

42.3.1 Концесієдавець та Концесіонер повинні зустрітися відразу після надання Концесієдавцем 

повідомлення, як передбачено вище, з метою погодження плану дій для виправлення 

ситуації. Якщо (i) між Концесієдавцем та Концесіонером, які обидві діють розумно та 

виважено, не було досягнуто домовленості чи (ii) домовленість була досягнута, але 

Концесіонер її не виконує чи не впроваджує протягом 66 (шістдесяти шести) Робочих днів з 

моменту, коли Концесієдавець почав реалізовувати Право Концесієдавця на втручання, то 

Концесієдавець має право, на власний розсуд, надати Концесіонеру Повідомлення про 

Припинення у зв’язку з Випадком невиконання зобов’язання Концесіонера, а також будуть 

застосовані пункт 44.3 та розділ 46, якщо тільки причиною реалізації Права Концесієдавця 

на втручання не була лише Форс-мажорна обставина згідно з пунктом 42.1.1.2 – в цьому 

випадку Концесієдавець має право припинити цей Договір відповідно до розділу 34. 

42.3.2 Якщо Концесієдавець не надасть Повідомлення про Припинення до спливу 66 (шістдесяти 

шести) Робочих днів, вказаних у пункті 42.3.1, то Право Концесієдавця на втручання негайно 

припиняється, та Концесіонер поновлюється в своїх правах та обов’язках за цим Договором. 

42.3.3 Концесієдавець повинен якомога швидше після припинення або виправлення ситуації, яка 

була приводом для реалізації Права Концесієдавця на втручання, повідомити про це 

Концесіонера та припинити реалізацію Права Концесієдавця на втручання. 

42.4 Права та обов’язки Концесіонера у зв’язку з реалізацією Права Концесієдавця на 

втручання 

42.4.1 Концесіонер звільняється від виконання своїх обов’язків щодо управління (експлуатації) 

Об’єкта концесії та провадження Концесійної діяльності, але виключно тією мірою і на той 

строк, протягом якого Концесієдавець мав контроль над Об’єктом концесії та здійсненням 

Концесійної діяльності під час реалізації Права Концесієдавця на втручання. 

42.4.2 Концесіонер повинен, окрім вчинення всіх необхідних дій для усунення усувного Випадку 

невиконання зобов’язань Концесіонера, що став причиною для реалізації Права 

Концесієдавця на втручання, всіляко сприяти Концесієдавцю у реалізації ним його Права на 

втручання. У випадку створення Концесіонером будь-яких неправомірних перешкод для 

реалізації Концесієдавцем його права відповідно до цього розділу 42 Концесієдавець може 

негайно надати Концесіонеру Повідомлення про Припинення у зв’язку з Випадком 

невиконання зобов’язань Концесіонера, а також будуть застосовані пункт 44.3 та розділ 46. 

42.4.3 Під час та за період реалізації Концесієдавцем Права Концесієдавця на втручання з підстав, 

передбачених пунктом 42.1.1, Концесіонер продовжує сплачувати Концесійний платіж 

Концесієдавцю незалежно від наслідків такої реалізації Концесієдавцем Права 

Концесієдавця на втручання. 

Якщо реалізація Концесієдавцем Права Концесієдавця на втручання з підстав, передбачених 

пунктами 42.1.1.2-42.1.1.4 включно: 
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42.4.3.1 не завадила здійсненню Концесіонером Концесійної діяльності – то Концесіонер 

продовжує сплачувати Концесійний платіж Концесієдавцю під час та за період 

реалізації Концесієдавцем Права Концесієдавця на втручання; 

42.4.3.2 унеможливила здійснення Концесіонером Концесійної діяльності – то Сторони 

домовляються про умови та процедуру, відповідно до якої Концесіонер звільняється від 

сплати Концесійного платежу Концесієдавцю під час та за період реалізації 

Концесієдавцем Права Концесієдавця на втручання. 

42.5 Платежі 

42.5.1 Під час реалізації Права Концесієдавця на втручання Концесієдавець має виключне право, в 

тому числі через призначену ним особу, стягувати плату за послуги, роботи, інші види 

Концесійної діяльності з Користувачів. Під час реалізації Права Концесієдавця на втручання 

Концесієдавець повідомлятиме Концесіонеру, протягом 10 (десяти) Робочих днів після 

закінчення відповідного місяця, суму відповідного доходу від провадження Концесійної 

діяльності, і на цю суму Концесіонер має право зменшити Концесійний платіж та будь-які 

утримання (відрахування), які Концесієдавець може зробити з платежів, витрат чи будь-яких 

інших видатків, пов’язаних із реалізацією Концесієдавцем Права Концесієдавця на 

втручання. 

43. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

43.1 Дія цього Договору припиняється у разі: 

43.1.1 закінчення строку, на який його було укладено; 

43.1.2 загибелі Об’єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка виключає можливість його 

подальшої експлуатації; 

43.1.3 ліквідації Концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв’язку з визнанням його 

банкрутом; 

43.1.4 дострокового Припинення відповідно до розділу 44 Договору. 

43.2 Цей Договір може бути розірвано за письмовим погодженням Сторін. Компенсація при цьому 

розраховується та сплачується в порядку, передбаченому розділом 45 Договору, якщо інше не 

буде передбачено домовленістю Сторін. Реорганізація Концесіонера не є підставою для зміни 

умов або розірвання цього Договору. 

43.3 Розірвання цього Договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим 

Договором, забороняється. 

43.4 Цей Договір може бути розірвано за рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] 

з підстав, прямо передбачених Застосовним законодавством та які не можуть бути скасовані за 

домовленістю сторін. При цьому якщо Застосовним законодавством передбачені підстави для 

розірвання, скасування яких можливо за домовленістю сторін, Сторони погоджуються, що такі 

підстави вважаються скасованими. 
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44. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

44.1 Підстави для дострокового Припинення Концесієдавцем 

44.1.1 Концесієдавець має право припинити цей Договір на підставі: 

44.1.1.1 Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера відповідно до пункту 37.1 Договору; 

44.1.1.2 наявності Форс-мажорних обставин у випадках, передбачених пунктом 34.6 Договору; 

або 

44.1.1.3 міркувань публічних інтересів; 

44.1.1.4 відповідно до пунктів 8.3.3, 8.10.6 Договору. 

44.2 Підстави для дострокового Припинення Концесіонером 

44.2.1 Концесіонер має право припинити цей Договір на підставі: 

44.2.1.1 випадку невиконання зобов’язань Концесієдавця відповідно до пункту 37.2 Договору;  

44.2.1.2 наявності Форс-мажорних обставин у випадках, передбачених пунктом 34.6 Договору; 

або 

44.2.1.3 наявності Обставин політичного форс-мажору відповідно до пункту 35.3 Договору; 

44.2.1.4 пунктів 8.3.3, 8.10.6 Договору; 

44.2.1.5 пунктів 11.7.3.1.3, 11.7.3.2.1 Договору. 

44.3 Залежно від підстав, передбачених пунктами 44.1, 44.2, цей Договір може бути достроково 

Припинений шляхом звернення до [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] у порядку, 

визначеному в пункті 53.3 цього Договору, або шляхом надсилання письмового Повідомлення 

про Припинення іншій Стороні. 

44.3.1 Договір достроково припиняється виключно в [судовому/арбітражному – обрати відповідно 

до п. 52.3.1] порядку, якщо таке припинення сталося внаслідок: 

44.3.1.1  Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера, передбаченого в пунктах 37.1.1.1, 

37.1.1.2, 37.1.1.3, 37.1.1.4, 37.1.1.5, 37.1.1.7, 37.1.1.10, 37.1.1.11, 37.1.1.13, 37.1.1.14, 

37.1.1.15, 37.1.1.17, 37.1.1.19; або 

44.3.1.2 Випадку невиконання зобов'язань Концесієдавця, передбачених в пункті 37.2; або 

44.3.1.3 наявності Форс-мажорних обставин або обставин політичного форс-мажору, з 

урахуванням положень розділу 34; або 

44.3.1.4 міркувань публічних інтересів відповідно до Застосовного законодавства 

44.3.1.5 на підставі рішення відвідного [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] за 

результатами розгляду звернення з вимогою про Припинення Договору. 
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44.3.2 Договір достроково припиняється шляхом надсилання письмового Повідомлення про 

Припинення іншій Стороні у Випадку невиконання зобов'язань Концесіонера, 

передбаченого в пунктах 37.1.1.6, 37.1.1.8, 37.1.1.12, 37.1.1.16 та 37.1.1.18.  

44.3.3 Дострокове Припинення Договору внаслідок Випадку невиконання зобов'язань відбувається 

з дотриманням положень розділу 41.  

44.3.4 Дострокове припинення Договору у випадках, передбачених пунктами 8.3.3, 8.10.6, 

11.7.3.1.3, 11.7.3.2.1 Договору, відбувається з дотриманням положень таких пунктів. 

44.3.5 Після отримання рішення відповідного [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] або 

після надсилання та отримання Повідомлення про Припинення, залежно від випадку, 

Сторони зобов’язані здійснити заходи щодо передачі Об’єкта концесії відповідно до розділу 

46 цього Договору. 

44.3.6 Договір вважається припиненим: з дати підписання Акту передачі відповідно до пункту 

46.1.2 Договору – у разі припинення шляхом направлення письмового Повідомлення про 

Припинення; з моменту набрання чинності відповідним [судовим/арбітражним – обрати 

відповідно до п. 52.3.1] рішенням – у разі Припинення шляхом звернення до [суду/арбітражу 

– обрати відповідно до п. 52.3.1]. 

45. ПЛАТЕЖІ У РАЗІ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ 

45.1 Розмір Компенсації за Припинення 

45.1.1 При достроковому Припиненні, за виключенням випадків припинення Договору відповідно 

до пунктів 8.3.3, 8.10.6 Договору, Концесієдавець виплачує Компенсацію за Припинення, яка 

розраховується в порядку, визначеному у Додатку 13 (Порядок розрахунку розміру 

Компенсації за Припинення) Договору. 

45.2 Розрахунок Компенсації за Припинення 

45.2.1 Протягом 20 (двадцяти) Робочих днів з дати Припинення Договору Концесіонер готує 

розрахунок розміру Компенсації за Припинення, що підлягає сплаті Концесієдавцю, 

забезпечує його підтвердження аудиторами, та письмово повідомляє про нарахований розмір 

Компенсації за Припинення. 

45.2.2 Повідомлення Концесіонера про розмір Компенсації за Припинення повинне 

супроводжуватися обґрунтованими та зрозумілими деталями розрахунку, який був 

здійснений Концесіонером, та достатніми підтверджуючими документами для перевірки 

Концесієдавцем розрахунків Концесіонера. 

45.3 Погодження Компенсації за Припинення 

45.3.1 Якщо Концесієдавець погоджується із розміром Компенсації за Припинення, зазначеним у 

повідомленні Концесіонера, тоді він письмово повідомляє Концесіонера про погодження 

такого повідомлення протягом 40 (сорока) Робочих днів після отримання такого 

повідомлення; 
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45.3.2 Якщо Концесієдавець не погоджується із розміром Компенсації за Припинення, зазначеним 

у повідомленні Концесіонера, він має право передати розрахунок такого розміру для 

визначення до Незалежного експерта відповідного до пункту 52.2 цього Договору протягом 

40 (сорока) Робочих днів після отримання такого повідомлення, дотримуючись процедури, 

що передбачена даним пунктом; або 

45.3.3 Якщо Концесієдавець не заперечує та не погоджує розмір Компенсації за Припинення, 

зазначений у повідомленні Концесіонера, протягом 40 (сорока) Робочих днів після 

отримання Концесієдавцем такого повідомлення, вважається, що Концесієдавець не 

погоджує розмір Компенсації за Припинення. 

45.4 Оплата Компенсації за Припинення 

45.4.1 Концесієдавець виплачує Концесіонеру Компенсацію за Припинення одним або декількома 

платежами на розсуд Концесієдавця. Після повного виконання Концесієдавцем або 

Концесіонером своїх обов’язків відповідно до розділу 46 Договору, Компенсація за 

Припинення повинна бути сплачена не пізніше «Дати сплати Компенсації за 

Припинення», яка визначається таким чином:  

45.4.1.1 У випадку, передбаченому пунктом 45.3.1 Договору – це, в залежності від того, що 

настало раніше: (і) дата, яка настала після спливу 24 (двадцяти чотирьох) місяців після 

повідомлення Концесієдавцем Концесіонера про погодження розміру Компенсації за 

Припинення, або (іі) інша дата, зазначена Концесієдавцем у письмовому повідомленні, 

надісланому Концесіонеру відповідно до пункту 45.4.2 Договору; 

45.4.1.2 У випадку, передбаченому пунктом 45.3.2 Договору – це, в залежності від того, що 

настало раніше: (і) дата, яка настала після спливу 24 (двадцяти чотирьох) місяців після 

прийняття рішення Незалежним експертом (або у разі його оскарження – набрання 

чинності рішенням [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], або (іі) інша дата, 

зазначена Концесієдавцем у письмовому повідомленні, надісланому Концесіонеру 

відповідно до пункту 45.4.2 Договору; 

45.4.1.3 У випадку, передбаченому пунктом 45.3.3 Договору – це, в залежності від того, що 

настане раніше: (і) дата, яка настала після спливу 24 (двадцяти чотирьох) місяців після 

закінчення [судового/арбітражного – обрати відповідно до п. 52.3.1] провадження за 

позовом Концесіонера щодо визначення суми Компенсації за Припинення, або (іі) інша 

дата, зазначена Концесієдавцем у письмовому повідомленні, надісланому Концесіонеру 

відповідно до пункту 45.4.2 Договору. 

45.4.2 Концесієдавець має право до сплину 24-місячного терміну, зазначеного в пункті 45.4.1 

Договору, зменшити такий строк (щодо повного обсягу Компенсації або в будь-якій її 

частині на свій розсуд) в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового 

повідомлення Концесіонеру. 

45.4.3 У разі наявності на момент настання Дати сплати Компенсації за Припинення однієї з 

обставин: (і) невиконання умови про передачу майна Концесієдавцю відповідно до розділу 

46 Договору або (іі) наявності незавершеного арбітражного провадження щодо рухомого 

майна, щодо якого Концесієдавцем оскаржується, що воно ніяк не пов’язане з портовою 

діяльністю – строки встановлені пунктами 45.4.1.1 - 45.4.1.3 Договору призупиняються та 



348 

Продовження додатка 2 

 

продовжують перебіг з моменту відповідної передачі майна Концесієдавцю або закінчення 

арбітражного провадження (тільки в частині суми, спірне питання щодо якої є предметом 

розгляду в арбітражі). 

45.4.4 У разі прострочення сплати суми Компенсації за Припинення Концесієдавець сплачує 

Концесіонеру проценти річних на рівні облікової ставки Національного банку України за 

весь період прострочення. 

45.4.5 Концесієдавець та Концесіонер цим підтверджують свою згоду, що Компенсація за 

Припинення може бути зменшена на суму будь-якої заборгованості Концесіонера перед 

Концесієдавцем шляхом проведення Концесіонером та Концесієдавцем зарахування 

зустрічних однорідних вимог відповідно до законодавства, яке здійснюється за письмовою 

заявою Концесієдавця, надіслану Концесіонеру в односторонньому порядку. 

45.4.6 В частині, що не перевищує сум Компенсовуваного боргу та Витрат, пов’язаних з 

достроковим погашенням, нарахованих згідно з Додатком 13 (Порядок розрахунку розміру 

Компенсації за Припинення) Договору, Компенсація за Припинення може спрямовуватися 

безпосередньо на розрахункові рахунки Позикодавців, якщо це встановлено Прямим 

договором.  

46. ПЕРЕДАЧА МАЙНА КОНЦЕСІЄДАВЦЮ 

46.1 Загальні умови передачі Об'єкта концесії 

46.1.1 У разі Припинення Об’єкт концесії та інше майно, у тому числі, але не виключно, об’єкти 

нерухомості, майнові права за договорами, рухоме майно, що належить Концесіонеру на 

праві власності, крім грошових коштів («Об’єкт передачі»), підлягають передачі 

Концесієдавцю (або особам визначеним Концесієдавцем) відповідно до вимог цього 

Договору.  

46.1.2 Передача Об’єкта передачі оформлюється актом приймання-передачі, який підписується 

Концесіонером, Концесієдавцем (або іншими особами, визначеними Концесієдавцем) та 

Незалежним експертом з передачі у строки визначені пунктом 46.8 («Акт передачі»). 

46.1.3 До підписання Акта передачі Концесіонер та Концесієдавець продовжують виконувати свої 

зобов’язання за цим Договором. 

46.1.4 Всі витрати, пов’язані з передачею Об’єкта передачі Концесієдавцю (або іншим особам, 

визначеним Концесієдавцем), несе Концесіонер відповідно до вимог цього Договору. 

46.1.5 Передача Об’єкта передачі здійснюється не пізніше 3 (трьох) місяців після закінчення 

Строку концесії або не пізніше 6 (шести) місяців після вручення Повідомлення про 

Припинення Концесієдавцю або Концесіонеру. 

46.2 Порядок проведення інвентаризації та обстеження майна для передачі Концесієдавцю 

46.2.1 Проведення інвентаризації та обстеження майна для передачі Концесієдавцю при закінченні 

Строку концесії здійснюються відповідно до таких умов: 
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46.2.1.1 Для проведення інвентаризації та обстеження Об’єкта передачі Концесіонер та 

Концесієдавець повинні забезпечити призначення та укладення договору з Незалежним 

експертом з передачі за 60 (шістдесят) місяців до закінчення Строку концесії.  

46.2.1.2 Незалежний експерт з передачі проводить інвентаризацію та обстеження стану майна 

(«Обстеження для передачі майна»), за умови, що: 

46.2.1.2.1 перше Обстеження для передачі майна повинно бути завершене за 59 

(п’ятдесят дев’ять) місяців до закінчення Строку концесії; 

46.2.1.2.2 друге Обстеження для передачі майна повинно бути проведене за 23 

(двадцять три) місяці до закінчення Строку концесії; 

46.2.1.2.3 третє Обстеження для передачі майна повинно бути проведене за 3 (три) 

місяці до закінчення Строку концесії; та 

46.2.1.2.4 четверте Обстеження для передачі майна повинно бути проведене в дату 

підписання Акта передачі чи найближчу до такого дня дату. 

46.2.1.3 Незалежний експерт з передачі при проведенні першого Обстеження для передачі майна 

у строки, встановлені в пункті 46.2.1.2.1: 

46.2.1.3.1 проводить обстеження Об’єкта передачі для встановлення фактичної 

пропускної спроможності Порту «Ольвія» відповідно до вимог Додатка 4 (Технічні 

вимоги). Ця величина встановлюється Незалежним експертом з передачі як базова 

пропускна спроможність Порту «Ольвія»; 

46.2.1.3.2 оцінює та фіксує Мінімальну обов’язкову пропускну спроможність Порту 

«Ольвія» протягом останніх 5 (п'яти) років; 

46.2.1.3.3 Якщо встановлений середній обсяг вантажоперевалки буде нижче 4,57 млн 

тонн, то Незалежний експерт з передачі фіксує Мінімальну обов’язкову пропускну 

спроможність Порту «Ольвія» у розмірі 4,57 млн тонн. 

46.2.1.3.4 проводить інвентаризацію та визначає технічний стан Об’єкта передачі та 

його відповідність вимогам пункту 46.3; 

46.2.1.3.5 визначає перелік рухомого майна, яке обов'язково повинно бути придбано 

Концесіонером та передано безоплатно Концесієдавцю (або особам визначеним 

Концесієдавцем) для забезпечення мінімальної обов’язкової пропускної 

спроможності Порту «Ольвія» відповідно до Технічних вимог, які визначені у 

Додатку 4 (Технічні вимоги); 

46.2.1.3.6 визначає перелік (із зазначенням стану та балансової вартості) рухомого 

майна, яке створив та/або придбав Концесіонер на виконання умов цього Договору, за 

винятком майна, яке відповідно до Застосовного законодавства визначено як інші 

необоротні матеріальні активи та запаси, та встановлює відповідність кількості такого 

рухомого майна обов’язковому переліку визначеного відповідно до пункту 46.2.1.3.5; 
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46.2.1.3.7 якщо під час Обстеження для передачі майна виявлено, що Об’єкт передачі в 

незадовільному технічному стані та/або не відповідає вимогам пункту 46.3, з 

урахуванням нормального зносу: 

46.2.1.3.8 складає перелік невідповідностей та відхилень Об’єкта передачі від вимог 

пункту 46.3, з урахуванням нормального зносу, які підлягають виправленню 

Концесіонером до підписання Акта передачі; 

46.2.1.3.9 визначає суму, яка необхідна для виправлення невідповідностей та відхилень, 

зазначених у пункті 46.2.1.3.8; 

46.2.1.3.10 надсилає оригінал висновку щодо результатів Обстеження для передачі 

майна Концесіонеру та Концесієдавцю. 

46.2.1.4 Незалежний експерт з передачі при проведенні другого Обстеження для передачі майна 

у строки, встановлені в пункті 46.2.1.2.2: 

46.2.1.4.1 проводить інвентаризацію та визначає технічний стан Об’єкта передачі та 

його відповідність вимогам пункту 46.3; 

46.2.1.4.2 якщо під час Обстеження для передачі майна виявлено, що Об’єкт передачі в 

незадовільному технічному стані та/або не відповідає вимогам пункту 47.3, з 

урахуванням нормального зносу: 

46.2.1.4.3 складає перелік невідповідностей та відхилень Об’єкта передачі від вимог 

пункту 46.3, з урахуванням нормального зносу, які підлягають виправленню 

Концесіонером до підписання Акта передачі; 

46.2.1.4.4 визначає суму, яка необхідна для виправлення невідповідностей та відхилень, 

зазначених у пункті 46.2.1.4.3; 

46.2.1.4.5 визначає перелік (із зазначенням стану та балансової вартості) рухомого 

майна, яке створив та/або придбав Концесіонер на виконання умов цього Договору, за 

винятком майна, яке відповідно до Застосовного законодавства визначено як інші 

необоротні матеріальні активи та запаси, та встановлює відповідність кількості такого 

рухомого майна обов’язковому переліку визначеного відповідно до пункту 46.2.1.3.5; 

46.2.1.4.6 залучає спеціалізовану організацію, яка має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат, та Регістр судноплавства України для проведення ними циклу вимірювань 

по фіксуванню вихідних планово-висотного положень причалів №№ 2-6 та 

допоміжного причалу або їх окремих конструктивних елементів та встановлення 

відповідності вхідним даним «нульового» циклу вимірювань, внесених до паспортів 

причалів відповідно до пункту 8.3.1.9 Договору; 

46.2.1.4.7 надсилає оригінал висновку щодо результатів Обстеження для передачі 

майна Концесіонеру та Концесієдавцю. 

46.2.1.5 Незалежний експерт з передачі при проведенні третього Обстеження для передачі майна 

у строки, встановлені в пункті 46.2.1.2.3: 
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46.2.1.5.1 проводить інвентаризацію та визначає технічний стан Об’єкта передачі та 

його відповідність вимогам пункту 46.3; 

46.2.1.5.2 якщо під час Обстеження для передачі майна виявлено, що Об’єкт передачі в 

незадовільному технічному стані та/або не відповідає вимогам пункту 46.3, з 

урахуванням нормального зносу: 

46.2.1.5.3 складає перелік невідповідностей та відхилень Об’єкта передачі від вимог 

пункту 46.3, з урахуванням нормального зносу, які підлягають виправленню 

Концесіонером до підписання Акта передачі; 

46.2.1.5.4 визначає суму, яка необхідна для виправлення невідповідностей та відхилень, 

зазначених у пункті 46.2.1.5.3; 

46.2.1.5.5 визначає перелік (із зазначенням стану та балансової вартості) рухомого 

майна, яке створив та/або придбав Концесіонер на виконання умов цього Договору, за 

винятком майна, яке відповідно до Застосовного законодавства визначено як інші 

необоротні матеріальні активи та запаси, та встановлює відповідність кількості такого 

рухомого майна обов’язковому переліку визначеного відповідно до пункту 46.2.1.3.5; 

46.2.1.5.6 складає перелік (із зазначенням стану та вартості відповідно до отриманого 

спеціалізованого звіту про оцінку майна) активів, які відповідно до Застосовного 

законодавства визначені як інші необоротні матеріальні активи та запаси; 

46.2.1.5.7 надсилає оригінал висновку щодо результатів Обстеження для передачі 

майна Концесіонеру та Концесієдавцю. 

46.2.1.6 Незалежний експерт з передачі при проведенні Обстеження для передачі майна у 

строки, встановлені в пункті 46.2.1.2.4: 

46.2.1.6.1 проводить інвентаризацію та визначає технічний стан Об’єкта передачі та 

його відповідність вимогам пункту 46.3; 

46.2.1.6.2 якщо під час Обстеження для передачі майна виявлено, що Об’єкт передачі в 

незадовільному технічному стані та/або не відповідає вимогам пункту 46.3, з 

урахуванням нормального зносу - визначає суму, яка необхідна для виправлення таких 

невідповідностей та відхилень; 

46.2.1.7 визначає перелік (із зазначенням стану та балансової вартості) рухомого майна, яке 

створив та/або придбав Концесіонер на виконання умов цього Договору, за винятком 

майна, яке відповідно до Застосовного законодавства визначено як інші необоротні 

матеріальні активи та запаси, та встановлює відповідність кількості такого рухомого 

майна обов’язковому переліку визначеного відповідно до пункту 47.2.1.3.4; 

46.2.1.8 надсилає оригінал висновку щодо результатів Обстеження для передачі майна 

Концесіонеру та Концесієдавцю. 

46.2.2 Проведення інвентаризації та обстеження майна для передачі Концесієдавцю при 

достроковому Припиненні здійснюються відповідно до таких умов: 
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46.2.2.1 Для проведення інвентаризації та обстеження Об’єкта передачі Концесіонер та 

Концесієдавець повинні забезпечити призначення та укладення договору з Незалежним 

експертом з передачі протягом 22 (двадцяти двох) Робочих днів з дати отримання 

Повідомлення про Припинення Концесієдавцем або Концесіонером.  

46.2.2.2 Для передачі Об’єкта передачі Незалежний експерт з передачі проводить Обстеження 

для передачі майна протягом 44 (сорока чотирьох) Робочих днів з дати укладення з ним 

договору відповідно до пункту 46.2.2.1.  

46.2.2.3 Незалежний експерт з передачі при проведенні Обстеження для передачі майна у 

строки, встановлені пунктом 46.2.2.2: 

46.2.2.3.1 проводить обстеження Об’єкта передачі для встановлення фактичної 

пропускної спроможності Порту «Ольвія» відповідно до вимог пункту 46.3. Ця 

величина встановлюється Незалежним експертом з передачі як базова пропускна 

спроможність Порту «Ольвія»; 

46.2.2.3.2 проводить інвентаризацію та визначає технічний стан Об’єкта передачі та 

його відповідність вимогам пункту 46.3; 

46.2.2.3.3 якщо під час Обстеження для передачі майна виявлено, що Об’єкт передачі в 

незадовільному технічному стані та/або не відповідає вимогам пункту 46.3, з 

урахуванням нормального зносу: 

46.2.2.3.4 складає перелік невідповідностей та відхилень Об’єкта передачі від вимог 

пункту 46.3, з урахуванням нормального зносу; 

46.2.2.3.5 визначає суму, яка необхідна для виправлення невідповідностей та відхилень, 

зазначених у пункті 46.2.2.3.4; 

46.2.2.3.6 визначає перелік рухомого майна, яке обов'язково повинно бути придбано 

Концесіонером та передано безоплатно Концесієдавцю (або особам визначеним 

Концесієдавцем) для забезпечення мінімальної обов’язкової пропускної 

спроможності Порту «Ольвія» відповідно до Додатка 4 (Технічні вимоги); 

46.2.2.3.7 визначає перелік (із зазначенням стану та вартості відповідно до отриманого 

спеціалізованого звіту про оцінку майна) рухомого майна, яке створив та/або придбав 

Концесіонер на виконання умов цього Договору, за винятком майна, яке відповідно 

до Застосовного законодавства визначено як інші необоротні матеріальні активи та 

запаси, та встановлює відповідність кількості такого рухомого майна обов’язковому 

переліку визначеного пунктом 46.2.2.3.6; 

46.2.2.3.8 складає перелік (із зазначенням стану та вартості відповідно до отриманого 

спеціалізованого звіту про оцінку майна) активів, які відповідно до Застосовного 

законодавства визначені як інші необоротні матеріальні активи та запаси; 

46.2.2.3.9 надсилає оригінал висновку щодо результатів Обстеження для передачі 

майна Концесіонеру та Концесієдавцю.  
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46.2.3 Незалежний експерт з передачі повинен письмо повідомляти Концесіонера та Концесієдавця 

щодо дати та часу проведення Обстеження для передачі майна за 3 (три) Робочих дні до 

відповідної дати Обстеження для передачі майна з метою направлення Концесіонером та 

Концесієдавцем своїх уповноважених представників для нагляду за процедурою Обстеження 

для передачі майна. 

46.3 Вимоги щодо стану майна, яке передається Концесієдавцю 

46.3.1 Концесіонер зобов'язаний забезпечити належне функціонування та обслуговування Об’єкта 

передачі протягом усього періоду експлуатації, щоб на дату підписання Акта передачі стан 

майна у складі Об’єкта передачі відповідав вимогам Додатка 4 (Технічні вимоги). 

46.4 Зобов’язання Концесіонера до підписання Акта передачі 

46.4.1 До підписання Акта передачі Концесіонер зобов’язаний: 

46.4.1.1 припинити право користування Земельною ділянкою для концесії шляхом припинення 

договору оренди Земельної ділянки для концесії та здійснення інших дій відповідно до 

Застосовного законодавства; 

46.4.1.2 підтримувати до підписання Акта передачі Мінімальну обов’язкову пропускну 

спроможність Порту «Ольвія»; 

46.4.1.3 передати Концесієдавцю або іншій особі, призначеній Концесієдавцем, відомості про 

працевлаштування працівників Концесіонера, яких Концесієдавець або особа, 

призначена Концесієдавцем, виявили бажання працевлаштувати; 

46.4.1.4 письмово повідомити Концесієдавця за 60 (шістдесят) місяців до закінчення Строку 

концесії про всі обтяження (в тому числі, але не виключно, застави, арешти) Об’єкта 

передачі та розпочати дії, спрямовані на їх припинення; 

46.4.1.5 припинити будь-які обтяження (в тому числі, але не виключно, застави, арешти) Об’єкта 

передачі за 2 (два) роки до закінчення Строку концесії або протягом 22 (двадцяти двох) 

Робочих днів з дати вручення Повідомлення про Припинення та письмово повідомити 

про це Концесієдавця шляхом надсилання актуальних інформаційних довідок з 

відповідних державних реєстрів відповідно до Застосовного законодавства; 

46.4.1.6 повідомити Концесієдавця за 3 (три) місяці до закінчення Строку концесії про 

відсутність будь-яких обтяжень Об’єкта передачі шляхом надсилання актуальних 

інформаційних довідок з відповідних державних реєстрів відповідно до Застосовного 

законодавства; 

46.4.1.7 спільно з Концесієдавцем забезпечити проведення Обстеження для передачі майна 

відповідно до вимог пункту 46.2; 

46.4.1.8 забезпечити укладення договорів та оплату послуг спеціалізованої організації, яка 

відповідно до Застосовного законодавства має право здійснювати оцінку вартості майна 

з наданням відповідного звіту; 
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46.4.1.9 забезпечити оплату робіт спеціалізованої організації, яка має відповідний 

кваліфікаційний сертифікат та Регістра судноплавства України для проведення ними 

робіт відповідно до пункту 46.2.1.4.6; 

46.4.1.10 за результатами Обстеження для передачі майна, проведеного відповідно до вимог 

пункту 46.2, передати Концесієдавцю (або іншим особам, визначеним Концесієдавцем) 

Об’єкт передачі. При цьому майно, що передається Концесієдавцю на дату підписання 

Акта передачі, не повинно бути обтяжене заставою та правами третіх осіб; 

46.4.1.11 передати Концесієдавцю (або іншій особі, визначеній Концесієдавцем) всі документи, 

які стосуються здійснення Концесійної діяльності (у тому числі, але не виключно 

технічні паспорти, Проектна документація, внутрішні інструкції, відповідні звіт про 

оцінку майна, тощо) відповідно до вимог цього Договору; 

46.4.1.12 передати Концесієдавцю (або іншій особі, визначеній Концесієдавцем) будь-які 

договори із залученими відповідно до цього Договору третіми особами, які є чинними 

на дату підписання Акта передачі та/або можуть бути передані Концесієдавцю та/або 

які Концесієдавець погодився прийняти, а також всі пов’язані з такими договорами 

документи; 

46.4.1.13 передати Концесієдавцю (або іншій особі, визначеній Концесієдавцем), у разі 

можливості, Дозвільні документи, які необхідні для здійснення Концесійної діяльності 

відповідно до Застосовного законодавства; 

46.4.1.14 виконати всі дії, вказані Незалежним експертом з передачі у висновках за результатами 

проведення Обстеження для передачі майна, для приведення Об’єкта концесії та іншого 

майна, що належить Концесіонеру на праві власності, в задовільний технічний стан та 

у відповідність з вимогами пункту 46.3, з урахуванням нормального зносу, та письмово 

повідомити про це Концесієдавця та Незалежного експерта з передачі; 

46.4.1.15 виконати зобов’язання зі сплати Концесійного платежу відповідно до умов пункту 31.1. 

46.4.2 За 2 (два) роки до закінчення Строку концесії Концесіонер не повинен вчиняти та забезпечує 

недопущення вчинення таких дій: 

46.4.2.1 внесення змін або припинення будь-яких договорів, права та обов’язки за якими можуть 

бути передані або передаються Концесієдавцю або іншій особі, визначеній 

Концесієдавцем; 

46.4.2.2 відчуження, встановлення обтяжень або передачу третім особам прав на Об’єкт 

передачі; 

46.4.2.3 підвищення тарифних ставок заробітної плати або розміру інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат працівникам Концесіонера, або збільшення кількості 

працівників Концесіонера без згоди Концесієдавця;  

46.4.2.4 встановлення або зміна розмірів будь-яких договірних заохочувальних та 

компенсаційних виплат працівникам Концесіонера без згоди Концесієдавця; або 
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46.4.2.5 вчинення будь-яких дій або бездіяльності, що може спричинити зміну бізнес-моделі або 

зниження ефективності провадження Концесійної діяльності з використанням Об’єкта 

передачі. 

46.4.3 За 60 (шістдесят) місяців до закінчення Строку концесії або одразу після отримання 

Повідомлення про Припинення, а також протягом 2 (двох) років після підписання Акта 

передачі, Концесіонер зобов’язується утримуватись від найму/працевлаштування 

працівників, яких Концесієдавець або особа, призначена Концесієдавцем, виявили бажання 

працевлаштувати відповідно до пункту 46.5.1.4 та вчиняти деякі інші дії, а саме: 

46.4.3.1 переманювати або контактувати з метою найму чи працевлаштування, або наймати чи 

працевлаштовувати будь-кого з працівників, яких Концесієдавець або особа, 

призначена Концесієдавцем, виявили бажання працевлаштувати відповідно до пункту 

46.5.1.4; 

46.4.3.2 заохочувати або схиляти будь-кого з працівників, яких Концесієдавець або особа, 

призначена Концесієдавцем, виявили бажання працевлаштувати відповідно до пункту 

46.5.1.4 до розірвання їхніх договорів, невиконання їхніх обов'язків або виконання таких 

обов'язків неналежним чином. 

46.4.4 Зокрема, Концесіонер зобов'язується не здійснювати такі дії і забезпечити виконання цього 

ж зобов'язання своїми Пов’язаними особами. 

46.4.5 Концесіонер гарантує, що всі договори із залученими ним відповідно до цього Договору 

третіми особами будуть передані Концесієдавцю (або іншій особі, визначеній 

Концесієдавцем) без будь-яких додаткових дій з боку відповідних контрагентів. 

46.4.6 Концесіонер забезпечує можливість Концесієдавця (або іншої особи, визначеної 

Концесієдавцем) проведення зустрічей та/або інтерв’ю з працівниками Концесіонера та 

забезпечує надання необхідного доступу до відповідної інформації і документів, які можуть 

бути обґрунтовано запитані Концесієдавцем (або іншою особою, визначеною 

Концесієдавцем), з метою забезпечення безперешкодної та ефективної передачі функцій з 

експлуатації та управління Об’єктом концесії до Концесієдавця (або до іншої особи, 

визначеної Концесієдавцем).  

46.4.7 Працівники Концесіонера залишаються працювати на Концесіонера, що не обмежує право 

таких працівників на звільнення або право Концесіонера звільняти будь-якого працівника на 

підставах передбачених пунктами 2-8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів 

про працю України.  

46.5 Зобов’язання Концесієдавця до підписання Акта передачі 

46.5.1 До підписання Акта передачі Концесієдавець зобов’язаний: 

46.5.1.1 визначити осіб, уповноважених на здійснення дій щодо передачі Об’єкта передачі, та 

письмово повідомити про таких осіб Концесіонера за 2 (два) роки до закінчення Строку 

концесії або протягом 10 (десяти) Робочих днів з дати вручення Повідомлення про 

Припинення; 
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46.5.1.2 спільно з Концесіонером забезпечити проведення Обстеження для передачі майна 

відповідно до вимог пункту 46.2; 

46.5.1.3 визначити перелік активів, які відповідно вимог Застосовного законодавства 

визначаються, як інші необоротні матеріальні активи та запаси, які Концесієдавець 

викупає у Концесіонера в порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 10 (десяти) 

Робочих днів з дня отримання висновку щодо результатів третього Обстеження для 

передачі майна відповідно до пункту 46.2.1.2.3 або висновку щодо результатів 

Обстеження для передачі майна відповідно до пункту 46.2.2; 

46.5.1.4 визначити перелік працівників, яких Концесієдавець або особа, призначена 

Концесієдавцем, виявили бажання працевлаштувати, не пізніше 10 (десяти) Робочих 

днів з дня отримання висновку щодо результатів третього Обстеження для передачі 

майна відповідно до пункту третього Обстеження для передачі майна відповідно до 

пункту 46.2.1.2.3 або висновку щодо результатів Обстеження для передачі майна 

відповідно до пункту 46.2.2; 

46.5.1.5 визначити перелік договорів із залученими Концесіонером третіми особами, права за 

якими Концесієдавець або особа, призначена Концесієдавцем, виявили бажання 

прийняти, не пізніше 10 (десяти) Робочих днів з дня отримання висновку щодо 

результатів третього Обстеження для передачі майна відповідно до пункту третього 

Обстеження для передачі майна відповідно до пункту 46.2.1.2.3 або висновку щодо 

результатів Обстеження для передачі майна відповідно до пункту 46.2.2; 

46.5.1.6 визначити перелік рухомого майна, яке Концесієдавець або особа, призначена 

Концесієдавцем, не виявили бажання приймати, із зазначенням рухомого майна, яке 

ніяк не пов’язане з портовою діяльністю, не пізніше 10 (десяти) Робочих днів з дня 

отримання висновку щодо результатів третього Обстеження для передачі майна 

відповідно до пункту третього Обстеження для передачі майна відповідно до пункту 

46.2.1.2.3 або висновку щодо результатів Обстеження для передачі майна відповідно до 

пункту 46.2.2;  

46.5.1.7 прийняти від Концесіонера (або забезпечити прийняття іншою особою) всі документи 

відповідно до вимог цього Договору шляхом підписання акта приймання-передачі таких 

документів; 

46.5.1.8 за результатами Обстеження для передачі майна прийняти від Концесіонера (або 

забезпечити прийняття іншою особою) Об’єкт передачі відповідно до положень цього 

Договору шляхом підписання Акта передачі. 

46.6 Викуп активів Концесієдавцем 

46.6.1 Концесієдавець (або особа, призначена Концесієдавцем) та Концесіонер укладають договір 

викупу активів, які відповідно вимог Застосовного законодавства визначаються, як інші 

необоротні матеріальні активи та запаси за переліком, визначеним Концесієдавцем, та 

викупною ціною, вказаною у висновку щодо результатів третього Обстеження для передачі 

майна відповідно до пункту 46.2.1.2.3 або висновку щодо результатів Обстеження для 

передачі майна відповідно до пункту 46.2.2;  
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46.6.2 Передача активів, які відповідно вимог Застосовного законодавства визначаються, як інші 

необоротні матеріальні активи та запаси Концесіонера за договорами викупу оформлюється 

актами приймання-передачі та здійснюється не пізніше підписання Акта передачі. 

46.6.3 Інші умови викупу активів, які відповідно вимог Застосовного законодавства визначаються, 

як інші необоротні матеріальні активи та запаси Концесіонера визначаються договорами 

викупу, укладеними між Концесіонером та Концесієдавцем (або особою, призначеною 

Концесієдавцем). 

46.7 Припинення прав на Земельну ділянку для концесії  

46.7.1 У разі дострокового Припинення Концесіонер зобов’язується здійснити всі дії, встановлені 

Застосовним законодавством для дострокового припинення договору оренди Земельної 

ділянки для концесії, протягом 2 (двох) місяців з дня вручення Повідомлення про 

Припинення відповідно до вимог цього Договору. 

46.8 Підписання Акта передачі 

46.8.1 У разі передачі Об’єкта передачі при закінчені Строку концесії Акт передачі повинен бути 

підписаний Концесіонером та Концесієдавцем або особою, призначеною Концесієдавцем, не 

пізніше 3 (трьох) місяців з дати отримання висновку щодо результатів третього Обстеження 

для передачі майна відповідно до пункту 46.2.1.2.3. 

46.8.2 У разі передачі Об’єкта передачі при достроковому Припиненні Акт передачі повинен бути 

підписаний Концесіонером та Концесієдавцем або особою, призначеною Концесієдавцем, не 

пізніше 6 (шести) місяців з дати отримання висновку щодо результатів Обстеження для 

передачі майна відповідно до пункту 46.2.2. 

46.8.3 Передача Об’єкта передачі та підписання Акта передачі здійснюються на Території концесії 

у час, письмово погоджений між Концесіонером та Концесієдавцем або іншою особою, 

визначеною Концесієдавцем. 

46.8.4 У разі необґрунтованої відмови від підписання Акта передачі або фактичного непередання 

Об’єкта передачі Концесіонером Концесієдавець має право на стягнення неустойки у 

розмірі, еквівалентному 20 000 (двадцятьом тисячам) доларів США відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 

останній день попереднього кварталу за кожен день, і при цьому будь-які грошові кошти, 

отримані Концесіонером у зв'язку з управлінням (експлуатацією) Об’єкта концесії, 

вважаються власністю Концесієдавця та зберігаються від імені Концесієдавця. 

46.8.5 У разі необґрунтованої відмови від підписання Акта передачі Концесієдавцем Концесіонер 

не сплачує Концесійний платіж (як зазначено в пункті 31.1), і при цьому будь-які грошові 

кошти, отримані Концесіонером у зв'язку з управлінням (експлуатацією) Об’єкта концесії, 

вважаються його власністю та не передаються Концесієдавцю. 

46.8.6 У разі необґрунтованої відмови від підписання Акта передачі Концесієдавцем ризик 

випадкової загибелі або пошкодження Об’єкта передачі переходить до Концесієдавця. 
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47. НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТ З ПЕРЕДАЧІ 

47.1 Концесіонер та Концесієдавець зобов’язані спільно за взаємною згодою обрати суб’єкта 

господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг та виконання робіт передбачених 

пунктом 46.2, має всі необхідні дозвільні документи для здійснення такої діяльності відповідно 

до Застосовного законодавства, здатен надати належно кваліфікований та досвідчений штат та 

має відповідний міжнародний досвід роботи не менше семи років («Незалежний експерт з 

передачі»).  

47.2 Незалежний експерт з передачі повинен бути спільно обраний Концесіонером та 

Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем) за аналогічною процедурою 

встановленою пунктами 16.3 - 16.9 не пізніше строків визначених пунктами 46.2.1.2.1, 46.2.1.2.2, 

46.2.1.2.3 та 46.2.1.2.4 або не пізніше ніж через десять (10) Робочих днів з дати отримання 

Повідомлення про Припинення Концесіонером або Концесієдавцем. 

47.3 Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом десяти Робочих днів з дня 

отримання проекту договору з Незалежним експертом з передачі повинен розглянути цей 

договір та має право надати свої обґрунтовані коментарі для імплементації їх Концесіонером. 

47.4 У разі якщо Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) протягом десяти Робочих 

днів з дня отримання проекту договору з Незалежним експертом з передачі не повідомить 

Концесіонера про свої коментарі та зауваження, то договір з Незалежним експертом з передачі 

вважається погодженим Концесієдавцем (або особою, визначеною Концесієдавцем). 

47.5 Після погодження проекту договору відповідно до пункту 47.3 укладається трьохсторонній 

договір між Незалежним експертом з передачі, Концесіонером та Концесієдавцем (або особою, 

визначеною Концесієдавцем). Всі витрати, збори, стягнення, що підлягають сплаті на користь 

Незалежного експерта з передачі сплачує Концесіонер на умовах попередньої оплати. 

47.6 У разі порушення Концесіонером своїх зобов’язань щодо обрання кандидатури Незалежного 

експерта з передачі та попередньої оплати робіт та послуг Незалежного експерта з передачі, 

Концесієдавець (або особа, визначена Концесієдавцем) має право самостійно обрати та укласти 

договір з Незалежним експертом з передачі відповідно до вимог Застосовного законодавства. 

47.7 Концесіонер та Концесієдавець повинні вимагати від Незалежного експерта з передачі 

виконання його обов’язків незалежно, на розумних засадах, справедливо і таким чином, щоб 

ефективно та швидко сприяти виконанню своїх зобов’язань. 

47.8 Усі пояснення, надані Концесіонером або Концесієдавцем Незалежному експерту з передачі, 

повинні надаватись іншій стороні. Концесіонер та Концесієдавець мають право відвідувати усі 

перевірки або зустрічі за участю Незалежного експерта з передачі. 

47.9 Концесіонер повинен надати право Незалежному експерту з передачі в будь-який час протягом 

строку виконання Незалежним експертом з передачі своїх зобов’язань відвідувати та мати 

доступ до Території концесії та Об’єкта концесії. Концесієдавець та Концесіонер мають право 

супроводжувати Незалежного експерта з передачі під час відвідування ним Території концесії.  
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48. ВІДНОСИНИ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ – БЕЗУМОВНА КОМПЕНСАЦІЯ ЗБИТКІВ 

48.1 Концесіонер зобов'язаний безумовно компенсувати Концесієдавцю в повному обсязі всі збитки 

за будь-якими зобов'язаннями або претензіями, що випливають з: 

48.1.1 смерті або тілесних ушкоджень будь-якої особи; та/або 

48.1.2 втрати або пошкодження майна (включаючи майно, що належить Концесієдавцю, за яке він 

несе відповідальність); 

що виникли або можуть виникнути у зв'язку з дією, бездіяльністю або недбалістю Концесіонера 

в процесі виконання або ухилення від виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором. У 

випадку відшкодування Концесіонером Концесієдавцю збитків, які виникли в результаті дій або 

бездіяльності третьої особи, Концесієдавець відступає право вимоги та передає право на 

пред'явлення претензії до третьої особи на користь Концесіонера. 

48.2 Якщо Концесієдавець отримає будь-яке повідомлення, вимогу, лист або інший документ з 

вимогою, за якою в Концесієдавця може виникнути зобов'язання щодо компенсації, визначеної 

цим пунктом Договору, Концесієдавець негайно повідомляє про це Концесіонера шляхом 

надсилання письмового повідомлення з зазначенням змісту вимоги та копією відповідного 

документа. Будь-яка додаткова відповідальність Концесіонера, що виникає в результаті 

необґрунтованої затримки направлення такого повідомлення Концесієдавцем виключається з 

обсягу безумовної компенсації збитків Концесіонером на користь Концесієдавця. 

49. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

49.1 Концесієдавець має право розкривати текст цього Договору шляхом його оприлюднення 

(опублікування) у відкритих джерелах. Сторони зобов'язані дотримуватися вимог 

конфіденційності щодо листування за цим Договором, яке містить комерційну, конфіденційну 

або будь-яку іншу інформацію, яка свідчить про наміри Сторін щодо цього Договору, та будь-

яких документів, які буде розкрито або надано іншій Стороні згідно з цим Договором. Це 

зобов'язання не поширюється на розкриття інформації: 

49.1.1 однією Стороною своїм радникам або консультантам та, з боку Концесіонера, в своїх 

відносинах з потенційними або фактичними Позикодавцями та залученими третіми особами, 

за умови, що всі такі радники, консультанти та Позикодавці пов'язані аналогічними 

зобов'язаннями щодо конфіденційності; 

49.1.2 однією Стороною своїм Пов’язаним особам, за умови, що всі такі Пов’язані особи пов'язані 

аналогічними зобов'язаннями щодо конфіденційності; 

49.1.3 таким сторонам і в тій мірі, в якій це необхідно для виконання зобов'язань за цим Договором; 

49.1.4 яка є загальнодоступною, якщо тільки первинне публічне розкриття не було зроблено такою 

Стороною в порушення цього пункту; 

49.1.5 якщо та в тій мірі, в якій це необхідно відповідно до Застосовного законодавства; 

49.1.6 для виконання рішення суду або офіційної вимоги уповноваженого державного органу; та 
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49.1.7 Концесієдавцем щодо його зобов'язань по надання інформації чи звітності іншим державним 

органом. 

50. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО 

50.1 Цей Договір тлумачиться, інтерпретується та регулюється відповідно до права України. 

51. ШАХРАЙСТВО ТА КОРУПЦІЯ 

51.1 Ні Концесіонер, ні будь-які Пов’язані особи, ні учасники Концесіонера, ні будь-які особи, які 

діють від їх імені, що залучаються або можуть бути залучені до Проекту або будь-якої угоди на 

виконання цього Договору, не здійснювали та не були залучені до здійснення будь-якої 

Забороненої діяльності. 

51.2 Концесіонер та учасники Концесіонера не повинні брати участь (та не повинні уповноважувати 

або дозволяти брати участь будь-яким Пов’язаним особам або будь-яким іншим особам, що 

діють від їх імені) в будь-якій Забороненій діяльності в рамках Проекту або під час вчинення 

будь-якої дії на виконання цього Договору. 

51.3 Для цілей цього пункту, нижченаведені терміни мають таке значення: 

«Заборонена діяльність» означає будь-яку Корупційну діяльність, Шахрайство, Змову або 

Примушування в значенні, наведеному нижче; 

«Корупційна діяльність» – обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

«Шахрайство» – це будь-яка дія або бездіяльність, включаючи викривлення фактів, яка навмисно 

або з необережності вводить в оману чи намагається ввести в оману будь-яку особу з метою 

отримання фінансової чи іншої вигоди або ухилення від виконання зобов'язань; 

«Змова» – це домовленість між двома або більше особами, спрямована на досягнення неналежної 

мети, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншого особи; та 

«Примушування» – це завдання шкоди чи створення загрози спричинення шкоди, прямо або 

опосередковано, будь-якій особі або майну особи з метою здійснення протиправного впливу на дії 

такої особи. 

52. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

52.1 Мирне врегулювання спорів 

52.1.1 У разі виникнення будь-якого спору, розбіжності, протиріччя або претензії будь-якого роду 

між Сторонами щодо будь-якого питання, що випливає з цього Договору або у зв'язку з ним, 

у тому числі, щодо його порушення, припинення або недійсності, або іншим чином 

пов'язаного зі здійсненням Проекту («Спір»), одна зі Сторін повинна повідомити іншу 

Сторону в письмовому вигляді про наявність такого спору. 
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52.1.2 Протягом сорока чотирьох (44) Робочих днів після надсилання відповідного повідомлення, 

передбаченого пунктом 52.1.1 цього Договору, Сторони сумлінно намагаються дійти згоди 

щодо вирішення Спору. При спробі вирішити Спір відповідно до положень цього пункту, 

Сторони повинні докладати розумні зусилля для його швидкого вирішення шляхом 

переговорів або будь-якої іншої процедури. Ці спроби повинні бути добросовісні та мати на 

меті врегулювання Спору без необхідності [судового/арбітражного – обрати відповідно до 

п. 52.3.1] розгляду. 

52.1.3 Якщо Сторони не врегулювали Спір протягом 44 (сорока чотирьох) Робочих днів з дня 

повідомлення іншої Сторони про Спір, визначеного пунктом 52.1.2 цього Договору, то одна 

зі Сторін може передати Спір на вирішення відповідно до пунктів 52.2 або 52.3 цього 

Договору. 

52.2 Рішення Незалежного експерта 

52.2.1 Концесіонер та Концесієдавець (або особа визначена Концесієдавцем) зобов’язані 

звернутись до Незалежного інженера для винесення рішення щодо Спорів стосовно 

технічних або інженерних питань, а також будь-яких Спорів, пов'язаних з Будівництвом 

Нової нерухомості порту або Об’єктів реконструкції, які виникли протягом Строку 

виконання Інвестиційних зобов’язань (або до повного виконання Концесіонером 

Інвестиційних зобов’язань у разі порушення цього строку).  

52.2.2 Концесіонер та Концесієдавець (або особа визначена Концесієдавцем) зобов’язані 

звернутись до відповідного Незалежного експерта для винесення рішення щодо: 

52.2.2.1 питань передбачених, зокрема, але не виключно, пунктами 24.4.5, 30.6.4, 45.3.2 цього 

Договору;  

52.2.2.2 Спорів щодо Будівництва Нової нерухомості порту та/або Об’єктів реконструкції та/або 

Проектної документації, які виникли після закінчення Строку виконання Інвестиційних 

зобов’язань (або після повного виконання Концесіонером Інвестиційних зобов’язань в 

разі порушення цього строку); 

52.2.2.3 Спорів щодо експлуатаційних днопоглиблювальних робіт або глибини акваторії; 

52.2.2.4 Спорів щодо технічного стану, вартості або інших питань, пов’язаних з рухомим 

майном; 

52.2.2.5 Спорів щодо страхування; 

52.2.2.6 інших питань, передбачених вимогами цього Договору;  

52.2.2.7 інших Спорів, які Концесіонер та Концесієдавець (або особа, визначена 

Концесієдавцем) взаємно домовилися в письмовій формі передати на вирішення 

Незалежному експерту. 

52.2.3 Спори, предметом яких водночас є питання, передбачені пунктом 52.2.2, та будь-які інші 

питання, які не входять до компетенції Незалежного експерта, підлягають розгляду 

відповідно до пункту 52.3 цього Договору. 
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52.2.4 Незалежним експертом передбаченим пунктом 52.2.2 може бути суб’єкт господарювання, 

який має всі необхідні дозвільні документи для здійснення такої діяльності, кваліфікаційні 

сертифікати, дозволи відповідно до Застосовного законодавства, а також має міжнародно 

визнану кваліфікацію та досвід роботи у відповідній сфері. 

52.2.5 Незалежний експерт у будь-якому випадку не повинен мати ніякого конфлікту інтересів з 

Концесіонером та Концесієдавцем (або особою визначеною Концесієдавцем). 

52.2.6 Договір з Незалежним експертом укладається Концесіонером на умовах попередньої оплати 

та за попереднім погодженням Концесієдавцем тексту такого договору та кандидатури 

Незалежного експерта. Усі витрати, збори та інші платежі на Незалежного експерта несе 

Концесіонер. 

52.2.7 У разі звернення до відповідного Незалежного експерта у відповідності до пунктів 52.2.2.2, 

52.2.2.3, 52.2.2.4, 52.2.2.5 та 52.2.2.7: 

52.2.7.1 протягом п’яти (5) Робочих днів після укладення договору з Незалежним експертом 

такий Незалежний експерт повинен вимагати від Сторін подання їх письмових 

аргументів та доказів щодо обґрунтування своєї позиції; 

52.2.7.2 Незалежний експерт повинен діяти на засадах справедливості та може виступати 

ініціатором питань з перевірки достовірності фактів, що стосуються вирішення Спору; 

52.2.7.3 Незалежний експерт повинен надати Концесіонеру та Концесієдавцю (або особі 

визначеній Концесієдавцем) своє обґрунтоване рішення у письмовій формі щодо 

вирішення Спору протягом 42 (сорока двох) Робочих днів із дати укладення з ним 

договору (або іншого погодженого строку); 

52.2.7.4 рішення Незалежного експерта щодо вирішення Спору є остаточним та обов'язковим 

для Сторін, якщо будь-яка із Сторін не повідомить письмово протягом 5 (п’яти) Робочих 

днів після отримання рішення Незалежного експерта іншу Сторону про намір вирішити 

Спір відповідно до пункту 52.3 цього Договору або, якщо таке повідомлення було 

здійснено, не звернеться до [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1] для 

розгляду відповідного Спору протягом 20 (двадцяти) Робочих днів після такого 

повідомлення. 

52.2.8 Усі дії Незалежного експерта повинні здійснюватися конфіденційно, а вся інформація, дані 

або документація, що була розкрита або надана будь-якою з Сторін Незалежному експерту в 

результаті або у зв’язку з його/її призначенням в якості Незалежного експерта, повинні 

розглядатись як конфіденційні.  

52.2.9 Концесіонер, Концесієдавець (або особа визначена Концесієдавцем) та Незалежний експерт 

не мають права, окрім випадків передбачених цим Договором, розкривати іншим особам 

будь-яку таку інформацію, дані або документацію за винятком випадку якщо вони узгодили 

інакше у письмовій формі, та уся така інформація, дані або документація повинні залишатись 

власністю особи, що розкривала або надавала її, а усі копії повинні бути повернуті такій особі 

по завершенню роботи Незалежного експерта. 

52.3 Арбітражний розгляд 
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52.3.1 [Якщо кожна зі Сторін є резидентом України] Спір може бути розглянутий відповідно до 

пункту 52.3 з урахуванням положень пунктів 52.1 та 52.2. Якщо Спір не підлягає розгляду 

Незалежним експертом або якщо Спір не вирішено Незалежним експертом відповідно до 

пункту 52.2, Спір розглядається в порядку, визначеному Застосовним законодавством.] 

52.3.2 [Якщо будь-яка зі Сторін є нерезидентом України або підприємством з іноземними 

інвестиціями] Спір може бути розглянутий відповідно до пункту 52.3 з урахуванням 

положень пунктів 52.1 та 52.2. Якщо Спір не підлягає розгляду Незалежним експертом або 

якщо Спір не вирішено Незалежним експертом відповідно до пункту 52.2, та у випадку якщо 

будь-яка зі Сторін бажає передати такий Спір на розгляд до арбітражу, він повинен 

розглядатись з дотриманням правил визначених нижче. 

52.3.3 Будь-який Спір, який може бути передано на арбітражний розгляд згідно з пунктом 52.3.2 

цього Договору, буде остаточно вирішений шляхом арбітражу у відповідності з 

Арбітражним Регламентом Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм 

(«Арбітражні правила»).  

52.3.4 Місцем проведення арбітражного розгляду є місто Стокгольм. 

52.3.5 Арбітраж повинен складатись з трьох (3) арбітрів, по одному арбітру призначає 

Концесієдавець та Концесіонер та одного спільного арбітра, який повинен бути головою 

арбітражу, вони призначають за взаємною згодою. За відсутності такої згоди між 

Концесієдавцем та Концесіонером, третій арбітр повинен бути призначений відповідно до 

Арбітражних правил. Жоден з арбітрів не повинен походити з однієї юрисдикції з 

Концесієдавцем та Концесіонером або будь-яким з учасників або групою учасників, що 

володіють 10 (десятьма) відсотками або більше частки у Концесіонерові, а також жоден з 

арбітрів не повинен бути працівником, представником або працівником чи представником у 

минулому будь-якої з вказаних осіб.  

52.3.6 Якщо інше не погоджено між Концесієдавцем та Концесіонером, арбітражний розгляд 

повинен здійснюватися англійською мовою, а всі документи, що подаються у зв’язку з таким 

розглядом повинні бути надані англійською мовою або супроводжуватись засвідченим 

перекладом на англійську мову. 

52.3.7 Цей Договір, а також права та обов’язки Сторін, передбачені цим Договором, зберігають 

повну силу і діють під час очікування рішення арбітражу, яке у разі необхідності визначає, 

чи буде та з якого моменту набуває чинності будь-яке Припинення. Рішення арбітражу є 

остаточним та обов'язковим до виконання для Сторін.  

52.4 Відмова від імунітетів 

52.4.1 Концесієдавець безвідклично та повною мірою, дозволеною Застосовним законодавством, 

стосовно себе, своїх доходів та активів (незалежно від їх фактичного чи цільового 

використання) від усіх імунітетів, відповідно до принципу незалежності або інших подібних 

підстав, щодо (і) позовів, (іі) юрисдикції будь-яких судів, (ііі) судових заборон, наказів про 

виконання дій або повернення майна, (iv) накладення арешту на активи (як до так і після 

винесення рішення) та (v) виконання, в тому числі примусового, будь-якого рішення, яке 

стосується його, його активів та прибутків, прийнятого в будь-якому провадженні будь-яким 

судом будь-якої юрисдикції. Концесієдавець безвідклично та повною мірою, дозволеною 
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Застосовним законодавством, що він не вимагатиме застосування таких імунітетів у будь-

яких провадженнях. 

52.4.2 ДП «АМПУ» безвідклично та повною мірою, дозволеною Застосовним законодавством, 

стосовно себе, своїх прибутків та активів (незалежно від їх фактичного або цільового 

використання) від усіх імунітетів відповідно до принципу незалежності або інших подібних 

підстав, у відношенні до (і) позовів, (іі) юрисдикції будь-яких судів, (ііі) судових заборон, 

наказів про виконання дій або повернення майна, (iv) накладення арешту на активи (як до 

так і після винесення рішення) та (v) виконання, в тому числі примусового, будь-якого 

рішення, яке стосується його, його активів та прибутків, прийнятого в будь-якому 

провадженні будь-яким судом будь-якої юрисдикції. ДП «АМПУ» безвідклично та повною 

мірою, дозволені Застосовним законодавством, що ДП «АМПУ» не вимагатиме застосування 

таких імунітетів у будь-яких провадженнях. 

52.5 Продовження виконання 

Жодне звернення стосовно розгляду будь-якого Спору відповідно до умов цього розділу 52 не 

звільняє жодну зі Сторін від її обов’язків з належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за 

цим Договором. 

53. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

53.1 Зміна умов Договору 

53.1.1 Внесення змін до цього Договору допускається виключно за взаємною згодою Сторін 

шляхом оформлення додаткових письмових угод до цього Договору, які є його невід'ємною 

частиною. Жодні зміни до цього Договору не повинні мати дискримінаційний характер щодо 

будь-якої Сторони, а також не повинні вносити зміни до умов Концесійного конкурсу, в тому 

числі такі, які призведуть до зменшення обсягу Інвестиційних зобов’язань, закріплених цим 

Договором.  

53.1.2 Відмова від Договору в односторонньому порядку на підставі факту порушення однією зі 

Сторін його умов не допускається.  

53.2 Уступка прав 

53.2.1 З урахуванням положень пункту 53.3 та положень Прямого договору, Концесіонер не 

повинен продавати, обтяжувати, відступати або іншим чином передавати свої права та 

обов’язки за цим Договором або на виконання цього Договору без отримання попередньої 

письмової згоди Концесієдавця. Будь-які фактичні або заплановані продажі, встановлення 

обтяжень, відступлення або інші дії щодо передачі Концесіонером будь-яких своїх прав та 

обов’язків, за цим Договором або на виконання цього Договору, які не відповідають вимогам 

цього пункту 53.2.1, є недійсними, не тягнуть за собою юридичних наслідків та становлять 

Випадок невиконання зобов’язань Концесіонера. 

53.2.2 Концесієдавець має право передавати будь-які свої права та обов'язки за цим Договором 

будь-якому Органу публічної влади або відновлювати себе у будь-яких правах та обов'язках 

за цим Договором, які були передані будь-якому Органу публічної влади. 
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53.3 Зміни у структурі власності 

53.3.1 Концесіонер цим підтверджує і гарантує Концесієдавцю, що на Дату укладення Договору 

структура власності Концесіонера відповідає інформації, наведеній в Додатку 9 (Структура 

власності Концесіонера), та [Переможець конкурсу володіє часткою у розмірі не менше ніж 

51 (п'ятдесят один) відсоток в капіталі Концесіонера. / Переможець конкурсу володіє 

часткою у розмірі 100 (сто) відсотків в капіталі Концесіонера] 

53.3.2 Зміна Контролю над будь-яким учасником [Концесіонера/Спеціальної компанії] протягом 

Строку концесії може здійснюватися тільки після надсилання Концесіонером попереднього 

письмового повідомлення Концесієдавцю, при цьому будь-яка Зміна Контролю над 

учасником, який разом із своїми Пов'язаними особами володіє Часткою в капіталі 

[Концесіонера/Спеціальної компанії] в розмірі не менше 40 (сорока) відсотків або 

Контролює [Концесіонера/Спеціальну компанію], потребує отримання попередньої 

письмової згоди Концесієдавця на таку зміну.  

53.3.3 Крім випадку, передбаченого в пункті 53.3.5, відчуження учасниками частини або всієї 

Частки в капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії], передача Часток в заставу, 

збільшення розміру статутного капіталу шляхом внесення додаткових вкладів учасниками 

або вступ нових учасників, будь-які інші зміни структури статутного капіталу 

[Концесіонера/Спеціальної компанії], окрім випадків, коли такі дії ведуть до Зміни 

Контролю над Концесіонером, протягом 5 (п'яти) років з Дати початку («Строк обмеження 

зміни структури власності») можуть здійснюватися лише після отримання попередньої 

письмової згоди Концесієдавця на такі зміни.  

53.3.4 Зміна Контролю над Концесіонером протягом Строку обмеження зміни структури власності 

забороняється.  

53.3.5 Якщо Переможець конкурсу в своїй Пропозиції задекларував право на передачу частини 

Частки в капіталі іншому учаснику (або учасникам) таким чином, що частка Переможця не 

стане меншою ніж 40 (сорока) відсотків капіталу Концесіонера, Переможець не має права 

здійснити таку передачу протягом одного дня з Дати укладення Договору. Після закінчення 

першого дня з Дати укладення Договору, Переможець має право здійснити таке відчуження, 

і за умови дотримання вимог цього пункту 53.3.4 таке відчуження повинно вважтись таким, 

що погоджено Концесієдавцем, і не потребує отримання його попередньої письмової згоди. 

[Правила пункту 53.3.4 не застосовуються, якщо Переможцем конкурсу є Спеціальна компанія, 

вимоги до якої визначені в Інструкції для Претендентів] 

53.3.6 Після закінчення Строку обмеження зміни структури власності учасники можуть вільно 

відчужувати свої Частки в капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії] за умови 

дотримання таких вимог:  

53.3.6.1 Виключно після отримання попередньої письмової згоди Концесієдавця може 

здійснюватися: 

53.3.6.1.1 будь-яке відчуження Частки в капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії] 

в розмірі не менше 40 (сорока) відсотків або Зміна Контролю над 

[Концесіонером/Спеціальною компанією] Головним учасником, але в будь-якому разі 
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за умови, що запропонований набувач безпосередньо або разом зі своїми Пов'язаними 

особами має технічний досвід, підтверджені джерела фінансування, є надійним, має 

серйозні наміри та за сукупністю параметрів відповідає рівню Головного учасника та 

вимогам, які ставились до нього в рамках Концесійного конкурсу, а перевірка 

Концесієдавцем фінансової звітності запропонованого набувача (або його Пов'язаних 

осіб, залежно від обставин) обґрунтовано демонструє наявність такого досвіду, 

джерел фінансування, надійності та серйозності намірів; 

53.3.6.1.2 будь-яке відчуження Частки в капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії] 

в розмірі не менше 40 (сорока) відсотків або Зміна Контролю над 

[Концесіонером/Спеціальною компанією] якщо така частка або Контроль належить 

іншому учаснику ніж Головний учасник; 

53.3.6.1.3 будь-яке відчуження частини Частки Головного учасника в капіталі 

Концесіонера, внаслідок якого така Частка в капіталі складатиме менше 40 відсотків, 

за винятком відчуження, передбаченого в пункті 53.3.5 Договору; 

53.3.6.1.4 будь-яке відчуження Частки або Часток в капіталі Концесіонера, в тому числі 

частини Частки або Часток в капіталі, внаслідок якого будь-який інший учасник (за 

винятком Головного учасника) та/або його Пов'язані компанії набувають Частку в 

капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії] в розмірі не менше 40 (сорока) відсотків 

або Контроль над [Концесіонером/Спеціальною компанією]; 

53.3.6.1.5 передача в заставу Частки в капіталі [Концесіонера/Спеціальної компанії] в 

розмірі не менше 40 (сорока) відсотків з дотриманням вимог, встановлених в пункті 

53.3.9 Договору; 

53.3.6.1.6 будь-яка Зміна Контролю над Концесіонером.  

53.3.6.2 Будь-яке відчуження або передача в заставу Частки в капіталі Концесіонера, яка не 

перевищує розміру 40 (сорока) відсотків та не має наслідком Зміну Контролю над 

[Концесіонером/Спеціальною компанією], може відбуватись після попереднього 

направлення письмового повідомлення Концесієдавцю, яке повинно містити 

інформацію вказану в пункті 53.3.7.1. 

53.3.7 З метою отримання згоди Концесієдавця на вчинення дій, передбачених в пункті 53.3.2, 

протягом Строку обмеження зміни структури власності, та дій, передбачених в пункті 

53.3.6.1, після закінчення Строку обмеження зміни структури власності Концесіонер 

зобов'язаний:  

53.3.7.1 щонайменше за 3 (три) місяці до вчинення такої дії письмово повідомити Концесієдавця 

про (і) особу набувача та підстави, умови відчуження – у випадку відчуження Частки в 

капіталі, (іі) розмір додаткових вкладів учасників та розмір збільшеного капіталу 

Концесіонера, або особу нового учасника, розмір його вкладу та розмір збільшеного 

капіталу – у випадку збільшення капіталу Концесіонера шляхом внесення учасниками 

додаткових вкладів або вступу нового учасника, або (ііі) інші відомості щодо порядку 

зміни капіталу Концесіонера або розміру Часток в капіталі – у випадку іншої зміни 

капіталу Концесіонера; 
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53.3.7.2 якщо Частки в капіталі, які підлягають відчуженню, були передані в заставу, 

щонайменше за 1 (один) місяць до такого відчуження надати Концесієдавцю документи, 

належним чином підписані Позикодавцями, якими підтверджується відсутність у них 

будь-яких заперечень проти такого відчуження, та що таке відчуження не призведе до 

Випадку невиконання зобов’язань Концесіонера в частині невиконання умов 

Фінансових документів; та 

53.3.7.3 у випадку відчуження Найбільшої частки Головним учасником щонайменше за 3 (три) 

місяці до такого відчуження письмово надати Концесієдавцю фінансову звітність 

запропонованого набувача (або його Пов'язаних осіб, залежно від обставин). 

53.3.8 Набувач, який у встановленому порядку набув Частку в капіталі [Концесіонера/Спеціальної 

компанії] в розмірі не менше 40 (сорока) відсотків або Контроль над 

[Концесіонером/Спеціальною компанією]у Головного учасника відповідно до положень 

пунктів 53.3.7, 53.3.6.1.1, у випадку невідповідності вищевказаним вимогам зобов’язаний 

невідкладно повернути таку Частку в капіталі назад Головному учаснику.  

53.3.9 Учасники мають право передавати свої Частки в капіталі Концесіонера в заставу 

Позикодавцям в якості забезпечення отримання Позики. В такому випадку порядок 

звернення стягнення на Частки в капіталі визначається договором застави та Прямим 

договором, укладеним з Позикодавцями.  

53.3.10 Незважаючи на будь-які інші положення цього Договору, учасникам забороняється 

відчужувати або передавати повністю або частково свої Частки в капіталі Концесіонера, 

якщо внаслідок такого відчуження більше ніж 10 (десять) відсотків капіталу Концесіонера 

сукупно або окремо будуть прямо або опосередковано належати фізичним або юридичним 

особам, що є резидентами або зареєстровані в Державі-агресорі, або самій Державі-агресору. 

53.3.11 В цьому пункті 53.3 всі обмеження, які стосуються вчинення дій, таких як відчуження, 

передача, продаж, передача в заставу, зміна структури статутного капіталу, Зміна Контролю 

або будь-яке інше відчуження Частки в капіталі, в тому числі таке, яке прямо не передбачене 

цим Договором, застосовуються як до самих таких дій, так і до укладення правочинів 

(договорів), внаслідок вчинення (укладення) яких може відбутись будь-яка така дія, в тому 

числі за умови виконання певних вимог або умов у майбутньому.  

53.4 Зміна валюти 

53.4.1 Вплив Зміни валюти на цей Договір  

53.4.1.1 Без обмеження дії розділу 35, якщо Застосовне законодавство передбачає обов'язкове 

застосування української гривні («Національна валюта») до цього Договору, то 

Концесієдавець визначає, що Національна валюта є валютою, яка застосовується до 

цього Договору, і після такого визначення: 

53.4.1.1.1 всі посилання в цьому Договорі на гривню є посиланнями на Національну 

валюту;  

53.4.1.1.2 всі зобов'язання за цим Договором конвертуються або оплачуються в 

Національній валюті з урахуванням того, що будь-яке забезпечення виконання 



368 

Продовження додатка 2 

 

зобов’язань, яке має бути надане Концесіонером Концесієдавцю за цим Договором та 

було раніше видане відповідною Особою, на дату відповідного визначення 

Національної валюти не підпадає під дію такого визначення до тих пір, поки не 

виникне необхідність його повторного надання згідно з умовами цього Договору (і в 

такому випадку забезпечення виконання зобов’язань має бути виражене в 

Національній валюті), а також з урахуванням того, що Концесіонер має право в будь-

який час після Зміни валюти переоформити будь-яке забезпечення виконання 

зобов’язань раніше, ніж це передбачено цим Договором (і в такому випадку 

забезпечення виконання зобов’язань має бути виражене в Національній валюті); та  

53.4.1.1.3 конвертація сум у гривнях у суми в Національній валюті здійснюється 

відповідно до офіційного курсу гривні до відповідної іноземної валюти, 

встановленого Національним банком України станом на 12 (дванадцяту) годину дня, 

коли Концесієдавець прийняв відповідне рішення про визначення Національної 

валюти, або, у випадку відсутності інформації про офіційний курс гривні до 

відповідної іноземної валюти від Національного банку України, відповідно до 

офіційного курсу гривні до відповідної іноземної валюти, встановленого будь-яким 

іншим уповноваженим Державним органом, а відповідні суми округляються 

Концесієдавцем в бік збільшення або зменшення до найближчої центової одиниці або 

еквівалентної їй одиниці Національної валюти.  

53.5 Примірники та мова 

53.5.1 Цей Договір укладено у восьми примірниках, чотири з них українською та чотири 

англійською мовами, по одному примірнику українською та англійською мовою для кожної 

Сторони.  

53.5.2 У випадку відмінностей та/або суперечностей між українською та англійською версіями 

Договору, версія українською мовою має переважну силу.  

53.5.3 Усі примірники Договору, укладені однією мовою, мають однакову юридичну силу. 

53.6 Податки та збори 

53.6.1 Концесіонер самостійно несе відповідальність та зобов’язаний сплатити, або ж 

зобов’язується за необхідності сплатити або забезпечити сплату, усіх податків, нарахованих 

Концесіонерові та на його працівників, у зв’язку з Концесійною діяльністю чи з інших 

причин нарахованих Концесіонеру.  

53.6.2 Концесієдавець не несе відповідальності перед Концесіонером, а Концесіонер не може мати 

жодних претензій проти Концесієдавця відносно будь-яких податків, сплачених 

Концесіонером за цим Договором. 

53.6.3 Концесіонер та Концесієдавець (або особа визначена Концесієдавцем) зобов’язані при 

здійсненні платежів на користь іншої особи за цим Договором утримувати або відраховувати 

будь-які Податки, коли таке вимагається за Застосовним законодавством. Якщо будь-які такі 

утримання або відрахування вимагаються, Концесіонер або Концесієдавець (або особа 

визначена Концесієдавцем), що відповідає за здійснення платежу, не зобов’язаний при 

направлені платежу іншій особі сплачувати додатково суму відповідну такому податку 
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(включаючи суму яка забезпечить отримання іншої особою тієї ж загальної суми, яку вона б 

отримала за відсутності необхідних утримань або відрахувань). 

53.6.4 Положення цього пункту продовжують діяти після Припинення. 

53.7 Повідомлення 

53.7.1 Будь-яке повідомлення, вимога, інструкція або інша кореспонденція, які повинні надаватися 

згідно з цим Договором, повинні бути складені у письмовій формі українською мовою та 

повинні надсилатися рекомендованим відправленням або шляхом особистого вручення з 

оформленням підтвердження про вручення та з позначенням «до уваги» особи(-іб) 

визначених нижче, або ж іншу(-их) осіб, визначених іншою Стороною у повідомлені, за 

такими адресами: 

Для Концесієдавця: 

Адреса:  

Факс:  

До уваги:  

Електронна пошта:  

 

Для Концесіонера: 

Адреса:  

Факс:  

До уваги:  

Електронна пошта:  

 

Для ДП «АМПУ»: 

Адреса:  

Факс:  

До уваги:  

Електронна пошта:  

 

Для Переможця: 
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Адреса:  

Факс:  

До уваги:  

Електронна пошта:  

 

53.7.2 Будь-яке повідомлення або інший обмін інформацією від однієї Сторони до іншої Сторони 

відповідно до наведених вище положень цього пункту повинні розглядатись як такі, що 

отримані іншою Стороною: (і) якщо доставлений в руки в той же день, в який був 

відправлений на адресу Сторони, (іі) якщо надісланий рекомендованим відправленням або 

кур’єром з моменту першого вручення. 

53.7.3 Вищезазначена адреса та/або призначений представник будь-якої зі Сторін можуть бути 

змінені після надання іншій Стороні попереднього письмового повідомлення за 10 (десять) 

Робочих днів. 

53.8 Незалежність положень 

53.8.1 Якщо будь-яке положення або умова цього Договору визнається судом або іншим 

уповноваженим органом недійсним, незаконним або таким, що не підлягає виконанню, це 

жодним чином не впливає на інші положення цього Договору, а Сторони зобов’язуються 

провести переговори добросовісно з метою зміни такого положення таким чином, щоб після 

змін воно стало дійсним, законним та таким, що може бути виконано у примусовому 

порядку. 

53.9 Подальші зобов’язання 

53.9.1 Сторони зобов’язані протягом всього строку дії цього Договору: 

53.9.1.1 вчиняти дії; та 

53.9.1.2 підписувати і надсилати документи, 

які можуть бути обґрунтовано доцільними та/або необхідними для виконання цього 

Договору або подальших його цілей, або з метою сприяння вирішенню будь-яких додаткових 

питань стосовно нього. 

53.10 Повний Договір 

53.10.1 Цей Договір представляє собою повну домовленість, в яку вступили Сторони відносно 

Проекту та яка заміняє будь-які або усі попередні домовленості чи відносини, як оформлені 

письмово так і усні, між Сторонами відносно Проекту та/або стосовно змісту цього Договору 

(включаючи будь-які операції або обміни інформацією у зв’язку з проведенням тендеру по 

Проекту, такі як вимоги про вираження зацікавленості та Інструкція для учасників та/або 

Пропозиції). 

53.11 Відсутність відмов 
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53.11.1 Жодне положення цього Договору чи встановлене Договором право не повинно 

розглядатись як таке, від якого відмовилась будь-яка зі Сторін, за винятком випадку коли 

така відмова чітко виражена у письмовій формі. Жоден випадок ігнорування часових строків 

або факт не наполягання будь-якою з Сторін на чіткому виконанні будь-яких положень цього 

Договору, або ж використання переваг за будь-якими правами за цим Договором Стороною 

не повинен розглядатись як відмова від таких положень або відмова від таких прав на 

майбутнє, крім випадків, коли інше прямо передбачено цим Договором. 

53.12 Взаємне зарахування Концесієдавцем 

53.12.1 Сторони мають право відповідно до Застосовного законодавства зараховувати свої 

заборгованості зі сплати платежів або будь-яких інших сум, що підлягають сплаті за цим 

Договором однією Стороною на користь іншої Сторони і навпаки, як зарахування зустрічних 

однорідних вимог, на підставі рішення [суду/арбітражу – обрати відповідно до п. 52.3.1], яке 

набрало законної сили. 

53.13 Обов’язок мінімізувати втрати 

53.13.1 Кожна Сторона зобов’язана докладати усіх комерційно обґрунтованих зусиль з метою 

мінімізації будь-яких втрат чи збитків, за які вона має право отримати відшкодування 

відповідно до цього Договору. Якщо Сторона не докладає таких зусиль, інша Сторона не 

несе відповідальності в частині втрат або збитків, які обґрунтовано могли бути мінімізовані 

або уникненні якби відповідна Сторона доклала таких зусиль. 
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ПІДПИСИ 

В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО, Сторони підтверджують підписання цього Договору їхніми відповідними 

належним чином уповноваженими представниками на цю дату, що вказана вище. 

Підписано у […], […] 20[…], в […] ([…]) оригінальних копіях: 

 

 

Для Міністерства інфраструктури 

 

[Ім’я] [Прізвище] 

[Посада] 
 ............................................................ 

 

 

 

Для ДП «АМПУ» 

 

[Ім’я] [Прізвище] 

[Посада] 
 ............................................................ 

 

 

 

 

Для Концесіонера 

 

[Ім’я] [Прізвище] 

[Посада] 
 ............................................................  

 

 

Для Переможця 

 

[Ім’я] [Прізвище] 

[Посада] 
 ............................................................  

 



 

  

ДОДАТОК 1. ПЛАН ТЕРИТОРІЇ КОНЦЕСІЇ 

 

 

   



ДОДАТОК 2. ПОЧАТКОВА ПЕРЕДАЧА АКТИВІВ 

Додається з наступної сторінки. 
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п/н Балансоутримувач Назва активу Інвентарний 

номер 

Залишкова 

вартість,грн 

1. ДП "СК "Ольвія" Здание автобазы порта 1724 2 993 310,11 

2. ДП "СК "Ольвія" Бокс для стоянки автотехники ГВМ 61024 245 295,96 

3. ДП "СК "Ольвія" Бокс стоянки автотехники 61329 1 681 400,30 

4. ДП "СК "Ольвія" КТП автобазы 63788 381 434,93 

5. ДП "СК "Ольвія" Калориферная автобазы 63789 122 274,60 

6. ДП "СК "Ольвія" Гараж металлический 63790 131 672,58 

7. ДП "СК "Ольвія" Склад масел 63807 51 574,40 

8. ДП "СК "Ольвія" Меднинская 63808 10 816,83 

9. ДП "СК "Ольвія" Ангар для хранения и стоянки 

автотехники 

64099 396 120,63 

10. ДП "СК "Ольвія" Навіс над КТП ГВМ 64306 60 082,76 

11. ДП "СК "Ольвія" Крытый навес к ангару стоянки 

автотехники 

64589 366 066,88 

12. ДП "СК "Ольвія" Крытый навес к зданию автобазы порта 64590 239 301,66 

13. ДП "СК "Ольвія" Автобусна зупинка 66717 34 431,28 

14. ДП "СК "Ольвія" Склад-навес №2 в гараже автопогрузчиков 7117 639 562,67 

15. ДП "СК "Ольвія" Здание мойки 7328 10 384,83 

16. ДП "СК "Ольвія" Склад масел и красок 7874 418 666,52 

17. ДП "СК "Ольвія" Склад баллонов с техническими газами 7875 37 332,21 

18. ДП "СК "Ольвія" Здание гаража автопогрузчиков 7881 3 680 309,88 

19. ДП "СК "Ольвія" Склад-навес №1 62311 373 876,83 

20. ДП "СК "Ольвія" Навес над весовым комплексом (крытый) 64588 101 655,45 

21. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка участка 

склада №1 

64922 2 589 536,58 

22. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка 

асфальтобетонная склада техимущества 

№1 (11584,1 кв.м.) 

67011 2 656 021,14 

23. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка монолитная 

склада техимущества №1 площ.184,5 кв.м. 

67012 48 463,17 

24. ДП "СК "Ольвія" Склад техимущества №1 с навесом 6746 2 449 664,37 

25. ДП "СК "Ольвія" Туалет с курилкой причала №1 6754 56 293,68 

26. ДП "СК "Ольвія" Склад-навес склада №1 6755 200 084,35 

27. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка монолитная 

склада техимущества №1 площ.2256 кв.м. 

6810/3 556 409,13 

28. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка монолитная 

склада техимущества №1 площ.2212 кв.м. 

6810/4 546 687,64 

29. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка склада 

техимущества №1 

6819 1 478 461,63 

30. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка склада 

техимущества №1 

7876 1 691 551,62 

31. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка склада 

вспомогательного причала 

7878 4 155 379,16 

32. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка склада 

техимущества №1 

8156 2 084 526,23 

33. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка склада 

причалов №3,№4,№6 

32001 14 126 

878,75 

34. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка тыла 

вспомогательного и 6 причалов 

63911 8 389 478,54 

35. ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка причала №3 63912 1 890 344,60 



376 

Продовження додатка 2 

 

36.  ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка причала №4 63913 2 113 864,23 

37.  ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка причала №5 63914 4 746 843,06 

38.  ДП "СК "Ольвія" Открытая складская площадка причала №6 63915 1 305 394,99 

39.  ДП "СК "Ольвія" Приміщення для обігріву робочих 66679 26 043,86 

40.  ДП "СК "Ольвія" Склад генерального груза №4 6747 10 407 

383,38 

41.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога (торц. сьезд к складу генгруза 

№4) 

6795 74 548,31 

42.  ДП "СК "Ольвія" Склад генерального груза №6 8155 7 134 174,67 

43.  ДП "СК "Ольвія" Здание склада отдела снабжения 41005 1 487 351,33 

44.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №14 63847 69 895,12 

45.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №15 63848 68 280,25 

46.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №16 63849 68 907,74 

47.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №18 63850 37 400,36 

48.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №19 63851 38 640,24 

49.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №20 63852 69 478,31 

50.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №21 63853 69 478,30 

51.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №22 63854 37 400,36 

52.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №23 63855 29 000,15 

53.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №27 63859 59 843,97 

54.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №28 63860 29 000,15 

55.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №29 63861 29 000,15 

56.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №32 63863 29 000,15 

57.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №33 63864 29 000,15 

58.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №34 63865 29 000,15 

59.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №35 63866 69 478,31 

60.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №36 63867 72 807,08 

61.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №37 63868 69 732,15 

62.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №47 63878 26 837,85 

63.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №48 63879 26 837,85 

64.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №49 63880 26 837,85 

65.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №50 63881 26 837,86 

66.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №51 63882 26 837,85 

67.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №52 63883 26 837,85 

68.  ДП "СК "Ольвія" АСКУЕ "Автоматизована система 

контроля обліку електроенергії" 

65510 392 826,23 

69.  ДП "СК "Ольвія" Модульна котельна на твердому паливі 

для опалення будівлі БСТЗ-200 та їдальні 

65736 1 088 945,02 

70.  ДП "СК "Ольвія" Модульна котельна потужністю до 200 

кВт для будівлі БСТЗ-70 

65737 403 582,42 

71.  ДП "СК "Ольвія" Модульна водогрійна котельна 

потужністю до 500 кВт для будівлі гаражу 

внутрішньо портової механізації 

65850 904 819,54 

72.  ДП "СК "Ольвія" Модульна котельна на твердому паливі 

для опалення будівлі автобази 

66265 1 305 834,39 

73.  ДП "СК "Ольвія" Склад вантажів тривалого зберігання (ЦО) 66677 893 396,67 

74.  ДП "СК "Ольвія" Блок службово-технічних зданій - 30 66685 288 812,53 

75.  ДП "СК "Ольвія" Будівля флотаторної 66686 415 773,44 

76.  ДП "СК "Ольвія" Насосна станція пожежогасіння 66688 0,00 

77.  ДП "СК "Ольвія" Каналізаційна насосна станція - 3 66689 54 508,33 

78.  ДП "СК "Ольвія" Каналізаційна насосна станція - 1 66690 14 297,13 

79.  ДП "СК "Ольвія" Каналізаційна насосна станція - 2 66691 131 427,90 
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80.  ДП "СК "Ольвія" Будівля хлораторної 66692 114 352,41 

81.  ДП "СК "Ольвія" Приміщення електриків 66693 65 698,01 

82.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція № 4 66694 373 616,92 

83.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №3 66695 125 794,82 

84.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №5 66696 142 438,93 

85.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №1 66697 4 083 640,96 

86.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №2 66698 88 369,09 

87.  ДП "СК "Ольвія" Будівля центрального розподільного 

пункту - 6кВТ 

66699 133 255,41 

88.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №6 66700 78 857,37 

89.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №2 66701 88 212,26 

90.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №8 66702 107 323,63 

91.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №13 66703 77 910,61 

92.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №11 66704 111 411,02 

93.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №12 66705 15 007,35 

94.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №9 66706 2 672 497,53 

95.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №10 66707 2 744 763,83 

96.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторна щогла №24 66708 30 528,50 

97.  ДП "СК "Ольвія" Трансформаторна підстанція №7 66709 12 143,33 

98.  ДП "СК "Ольвія" Тупикова підстанція КТП-1000 кВА 66710 1 218 592,21 

99.  ДП "СК "Ольвія" Котельня 66711 1 094 488,46 

100.  ДП "СК "Ольвія" Будівля присадочной котельні 66712 24 576,55 

101.  ДП "СК "Ольвія" Мазуто-насосна станція з естакадою 

приймання палива 

66713 146 907,29 

102.  ДП "СК "Ольвія" Тупикова підстанція КТП-630 кВА 66714 2 372 780,31 

103.  ДП "СК "Ольвія" Очисні споруди зливових вод № 1 66724 306 833,36 

104.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №1для нафти та нафтопродуктів 

66725 91 366,02 

105.  ДП "СК "Ольвія" Мазуто-насосна станція СОЛВ 66726 19 272,28 

106.  ДП "СК "Ольвія" Нафтовловлювач СОЛВ 66727 0,00 

107.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №2 для нафти та 

нафтопродуктів 

66728 70 940,94 

108.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №3 для нафти та 

нафтопродуктів 

66729 70 940,94 

109.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №4для нафти та нафтопродуктів 

66730 70 940,94 

110.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №5 для нафти та 

нафтопродуктів 

66731 70 940,94 

111.  ДП "СК "Ольвія" Сталевий вертикальний циліндричний 

резервуар №6 для нафти та 

нафтопродуктів 

66732 70 940,94 

112.  ДП "СК "Ольвія" Артезіанська свердловина №1791 66734 775 194,69 

113.  ДП "СК "Ольвія" Артезіанська свердловина №1932 66735 881 644,41 

114.  ДП "СК "Ольвія" Водонапірна башта 66736 817 362,31 

115.  ДП "СК "Ольвія" Очисні споруди зливових вод №2 66737 0,00 

116.  ДП "СК "Ольвія" Насосна станція 66738 0,00 

117.  ДП "СК "Ольвія" Артезіанська свердловина №2673 66739 270 009,20 

118.  ДП "СК "Ольвія" Артезіанська свердловина ( водозабірна ) 

№1792 

66740 4 876,68 
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119.  ДП "СК "Ольвія" Пожежно-насосна станція 66741 10 729,42 

120.  ДП "СК "Ольвія" Пожежний резервуар №5 66745 134 146,27 

121.  ДП "СК "Ольвія" Пожежний резервуар №6 66746 133 273,82 

122.  ДП "СК "Ольвія" Пожежний резервуар №7 66747 145 648,76 

123.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторна щогла №25 66748 30 255,92 

124.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторна щогла №26 66749 31 145,53 

125.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторна щогла №38 66750 27 199,12 

126.  ДП "СК "Ольвія" Димова труба котельні 66751 227 904,68 

127.  ДП "СК "Ольвія" Ємність для зберігання мазуту № 1 66752 61 962,68 

128.  ДП "СК "Ольвія" Ємність для зберігання мазуту № 2 66753 61 962,68 

129.  ДП "СК "Ольвія" Ємність для зберігання мазуту № 3 66754 61 962,68 

130.  ДП "СК "Ольвія" Ємність для зберігання мазуту № 4 66755 61 962,68 

131.  ДП "СК "Ольвія" Прибудова до ємності для зберігання 

мазуту № 1 

66756 31 955,65 

132.  ДП "СК "Ольвія" Прибудова до ємності для зберігання 

мазуту № 2 

66757 31 955,66 

133.  ДП "СК "Ольвія" Прибудова до ємності для зберігання 

мазуту № 3 

66758 31 955,66 

134.  ДП "СК "Ольвія" Прибудова до ємності для зберігання 

мазуту № 4 

66759 31 955,66 

135.  ДП "СК "Ольвія" Нафтоуловлювач котельні 66760 33 542,58 

136.  ДП "СК "Ольвія" Резервне електропостачання причалу №5 66762 48 630,58 

137.  ДП "СК "Ольвія" Резервне електропостачання причалу №6 66763 46 915,94 

138.  ДП "СК "Ольвія" Водопровідні мережі 66764 194 464,03 

139.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішня побутова каналізація 66765 182 800,16 

140.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішній водопровід 66766 170 789,63 

141.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішній водопровід 66767 304 312,02 

142.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішній водопровід 66770 279 603,68 

143.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішня господарська каналізація 

(зливова) 

66773 245 589,41 

144.  ДП "СК "Ольвія" Мережі теплозабезпечення 66775 0,00 

145.  ДП "СК "Ольвія" Внутрішньомайданчикові мережі 

водопроводу 

66776 0,00 

146.  ДП "СК "Ольвія" Внутрішньомайданчикові мережі 

водопроводу 

66777 108 783,06 

147.  ДП "СК "Ольвія" Внутрішньомайданчикові теплові мережі 66778 468 754,80 

148.  ДП "СК "Ольвія" Мережі зовнішньої господарської 

каналізації 

66779 0,00 

149.  ДП "СК "Ольвія" Внутрішньомайданчикові мережі 

водопроводу 

66780 8 621,92 

150.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішнє освітлення тилової території 

будівлі підсобних приміщень 

66781 0,00 

151.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішнє освітлення тилової території 

автодороги до причалу №3 

66782 0,00 

152.  ДП "СК "Ольвія" Поза майданчикові кабельні лінії 

електропостачання 

66783 165 193,02 

153.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішнє освітлення порту 66785 189 932,34 

154.  ДП "СК "Ольвія" Охоронне освітлення периметра порту 66786 19 013,56 

155.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішні мережі електропостачання 66788 80 793,83 

156.  ДП "СК "Ольвія" За майданчикові кабельні лінії 

електропостачання 

66789 0,00 

157.  ДП "СК "Ольвія" Резервне електропостачання 66790 123 399,06 
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158.  ДП "СК "Ольвія" Кабельна лінія 6кв від ЦРП філії 

Октябрьск до ПС Октябрьска 

66792 7 176 153,95 

159.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішня господарська каналізація 

(зливова) (2628 м.кв.) 

66991 459 058,75 

160.  ДП "СК "Ольвія" Мережі теплозабезпечення (1444 м.кв.) 67003 229 982,63 

161.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішній водопровід (2136 м.кв.) 67004 218 984,59 

162.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішня господарська каналізація 

(побутова) (1818 м.кв.) 

67005 42 807,52 

163.  ДП "СК "Ольвія" Внутрішньомайданчикові кабельні лінії 

електропостачання (25495 м.кв.) 

67006 541 277,11 

164.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішнє освітлення причалів (5040 м.кв.) 67007 79 784,87 

165.  ДП "СК "Ольвія" Зовнішнє освітлення ( мережі 

електропостачання) (8987 м.кв.) 

67008 109 444,94 

166.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №13 6862 76 076,19 

167.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачтаN2 6902 29 808,99 

168.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта N2 6905 0,00 

169.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта N3 6906 0,00 

170.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта№ 6908 53 684,66 

171.  ДП "СК "Ольвія" Прожекторная мачта №17 8143 38 122,00 

172.  ДП "СК "Ольвія" Здание пилорамы 61280 48 681,58 

173.  ДП "СК "Ольвія" Склад для хранения пиломатериалов 63809 485 955,84 

174.  ДП "СК "Ольвія" Склад металлический 7324 1 502 474,51 

175.  ДП "СК "Ольвія" Здание механических мастерских 7703 4 507 500,20 

176.  ДП "СК "Ольвія" Служебное здание милиции с буфетом 63801 1 066 424,13 

177.  ДП "СК "Ольвія" Вишка охоронна 65540 3 078,95 

178.  ДП "СК "Ольвія" Вишка охоронна 65541 3 078,95 

179.  ДП "СК "Ольвія" Вишка охоронна 65542 3 078,95 

180.  ДП "СК "Ольвія" Вишка охоронна 65543 3 078,94 

181.  ДП "СК "Ольвія" Кабіна модульна ЄВРО КАБІНА 150*150 66217 19 428,02 

182.  ДП "СК "Ольвія" Кабіна модульна ЄВРО КАБІНА 150*150 66218 19 428,01 

183.  ДП "СК "Ольвія" Будівля табельної 66678 120 597,31 

184.  ДП "СК "Ольвія" Будівля прохідної 66684 131 867,65 

185.  ДП "СК "Ольвія" Залізобетонна огорожа порту 66715 999 785,29 

186.  ДП "СК "Ольвія" Туалет на прохідній буферної зони 66718 6 173,13 

187.  ДП "СК "Ольвія" Вишка оглядова № 7 66721 9 865,95 

188.  ДП "СК "Ольвія" Вишка оглядова № 18 66722 1 664,20 

189.  ДП "СК "Ольвія" Вишка оглядова 66723 8 164,78 

190.  ДП "СК "Ольвія" Залізобетонна огорожа порту (475 м.кв.) 66995 153 716,77 

191.  ДП "СК "Ольвія" Ремонтный цех группы по ремонту и 

обслуживанию портальных кранов 

63806 175 925,13 

192.  ДП "СК "Ольвія" Підкранові колії тилових складських 

площадок 3-го причалу 

65584 952 755,53 

193.  ДП "СК "Ольвія" Підкранові колії тилових складських 

площадок 4-го причалу 

65585 382 025,75 

194.  ДП "СК "Ольвія" Підкранові колії тилових складських 

площадок 5-го причалу 

65586 434 741,22 

195.  ДП "СК "Ольвія" Підкранові колії тилових складських 

площадок 6-го причалу 

65587 434 741,32 

196.  ДП "СК "Ольвія" Підкранові колії фронтальних складських 

площадок 3-го причалу 

65588 480 483,90 

197.  ДП "СК "Ольвія" Підкранова колія причалу № 5 66805 318 947,04 

198.  ДП "СК "Ольвія" Здание группы по ремонту и 6730 353 625,82 
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обслуживанию портальных кранов 

199.  ДП "СК "Ольвія" Вспомогательное здание группы по 

ремонту и обслуживанию портальных 

кранов 

6734 555 002,72 

200.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 63835 0,00 

201.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 63836 0,00 

202.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 63837 0,00 

203.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 63838 0,00 

204.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 64554 64 198,88 

205.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 64555 64 198,88 

206.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 64748 60 645,27 

207.  ДП "СК "Ольвія" Емкость для хранения топлива 25 куб.м. 64850 55 700,13 

208.  ДП "СК "Ольвія" Здание АЗП (склад ГСМ) 6737 543 720,91 

209.  ДП "СК "Ольвія" Блок-пункт АЗП 7109 0,00 

210.  ДП "СК "Ольвія" Навес такелажного склада ж/бетонный 63845 38 431,25 

211.  ДП "СК "Ольвія" Такелажная кладовая скл.№1 с навесом 63846 107 507,56 

212.  ДП "СК "Ольвія" Естакада 65793 2 903,18 

213.  ДП "СК "Ольвія" Естакада 65794 2 903,18 

214.  ДП "СК "Ольвія" Естакада 65795 2 903,18 

215.  ДП "СК "Ольвія" Естакада 65796 2 903,18 

216.  ДП "СК "Ольвія" Естакада для автомашин 65815 4 466,82 

217.  ДП "СК "Ольвія" Навіс центрального такелажного складу 66335 372 458,18 

218.  ДП "СК "Ольвія" Такелажная кладовая склада №4 с навесом 6736 169 064,37 

219.  ДП "СК "Ольвія" Здание такелажного склада 6748 362 538,92 

220.  ДП "СК "Ольвія" Оптоволоконна мережа 65449 326 363,34 

221.  ДП "СК "Ольвія" Бетонная площадки под хранение отходов 65728 34 798,83 

222.  ДП "СК "Ольвія" Дворовий туалет 66681 48 662,87 

223.  ДП "СК "Ольвія" Комора ремонтно-будівельної дільниці №1 66682 46 447,47 

224.  ДП "СК "Ольвія" Комора ремонтно-будівельної дільниці №2 66683 9 594,21 

225.  ДП "СК "Ольвія" Бетонна площадка для вантажних 

автомашин 

66719 451 936,61 

226.  ДП "СК "Ольвія" Автомобільна стоянка порту 66720 264 138,33 

227.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога внутрішньопортова причалу 

№ 3 

66799 641 150,84 

228.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога внутрішньопортова 66800 941 505,26 

229.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога внутрішньопортова 66801 248 315,24 

230.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога під'їзна до порту (2505 м.кв.) 66994 4 246 305,36 

231.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога в районі складів генвантажів , 

флораторної (1151 м.кв.) 

66996 527 566,86 

232.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога внутриобьектная (100 м.кв.) 67010 42 366,84 

233.  ДП "СК "Ольвія" Здание бытовых помещений БСТЗ-200 6731 3 021 812,33 

234.  ДП "СК "Ольвія" Здание конторы капитана порта (БСТЗ-70 

(капитания)) 

6735 1 766 238,76 

235.  ДП "СК "Ольвія" Туалет с навесом причал №5 6752 35 119,19 

236.  ДП "СК "Ольвія" Автодорога внутрипортовая 7865 1 022 538,71 

237.  ДП "СК "Ольвія" Автодороги в районе причала 5 8147 1 120 513,25 

238.  ДП "СК "Ольвія" Сховище №52105 66675 0,00 

239.  ДП "СК "Ольвія" Сховище ЦЗ №52030 66676 375 900,66 

240.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 49А 66796 157 893,23 

241.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 49 66797 253 827,17 

242.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 60 66803 713 599,49 

243.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 80 66804 698 065,99 
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244.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 56 66807 109 603,28 

245.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 40 66808 150 026,92 

246.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 55 66809 178 655,91 

247.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 84 66810 286 155,81 

248.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 43 66813 197 836,82 

249.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 44 66814 200 919,89 

250.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №105 66821 58 059,83 

251.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід № 107 66822 58 061,94 

252.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №101 66823 58 059,23 

253.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №103 66824 58 059,95 

254.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №109 66825 58 056,39 

255.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №111 66826 58 059,23 

256.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №133 66830 58 056,69 

257.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №135 66831 58 056,69 

258.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №139 66832 58 056,69 

259.  ДП "СК "Ольвія" Стрілочний перевід №119 66833 58 056,25 

260.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 85 66834 32 282,43 

261.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 86 66835 367 863,98 

262.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 50А 66836 126 061,71 

263.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 50 66837 183 060,74 

264.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 51 66838 179 541,63 

265.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 52 66839 131 560,91 

266.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 53 66840 198 159,32 

267.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 54 66841 167 749,23 

268.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 59 66842 113 784,88 

269.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 61 66843 644 205,32 

270.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 62 66844 564 083,87 

271.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 63 66845 507 785,32 

272.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 64 66846 579 149,40 

273.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 65 66847 581 763,00 

274.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 66 66848 307 249,00 

275.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 70 66849 56 479,33 

276.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 71 66850 169 030,28 

277.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 72 66851 118 327,14 

278.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 73 66852 338 724,21 

279.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 74 66853 30 875,39 

280.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 75 66854 327 766,82 

281.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 81 66855 762 819,93 

282.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 82 66856 643 438,98 

283.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 83 з важельним 

комплексом 

66857 936 972,99 

284.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 96 66860 218 249,86 

285.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 41 (302 м.кв.) 66997 250 029,65 

286.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 42 (302 м.кв.) 66998 250 793,44 

287.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 57 (225,64 м.кв.) 66999 187 428,56 

288.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 58 (381,51 м.кв.) 67000 316 793,90 

289.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 94 (244,87 м.кв.) 67001 272 492,40 

290.  ДП "СК "Ольвія" Залізнична колія № 95 (212,76 м.кв.) 67002 243 422,10 

291.  ДП "СК "Ольвія" Кабельна каналізація електрозв'язку (ККЕ) 66793 299 161,07 

292.  ДП "СК "Ольвія" Кабельна каналізація електрозв'язку (ККЕ) 

(2186 м.кв.) 

67009 152 256,80 

293.  ДП "СК "Ольвія" Здание столовой с буфетом 6733 2 739 635,75 
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294.  ДП "СК "Ольвія" Служебное помещение металлическое 

(подсобное) 

6749 90 544,81 

295.  ДП "СК "Ольвія" Блок підсобних приміщень 66687 872 535,13 

296.  ДП "СК "Ольвія" Система передавання тревожних 

сповіщень 

67143 121 303,13 

297.  ДП "СК "Ольвія" Пресс электрогидравлический 1715 0,00 

298.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 33 2009 13 71017 

299.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 34 2010 13 710,17 

300.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 39 2014 0,00 

301.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват-кантователь 2021 0,00 

302.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 49 2033 0,00 

303.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 50 2034 0,00 

304.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 51 2035 0,00 

305.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 52 2036 0,00 

306.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 53 2037 0,00 

307.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 72 2039/1 9 706,24 

308.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 73 2040 12 799,06 

309.  ДП "СК "Ольвія" Боковой захват ЕС-241 к автопогрузчику 61035 0,00 

310.  ДП "СК "Ольвія" Пылеотсос АП-9000 (РС по охране 

окружающей среды) 

61669 0,00 

311.  ДП "СК "Ольвія" Оборудование для крепления грузов 61686 0,00 

312.  ДП "СК "Ольвія" Телефонный аппарат"CASTO-CP-820" 62087 0,00 

313.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный б\у инв. № 62132 62132 0,00 

314.  ДП "СК "Ольвія" Радиотелефон "Кассио" 62276 0,00 

315.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63079 0,00 

316.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63080 0,00 

317.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63081 0,00 

318.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63082 0,00 

319.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63083 0,00 

320.  ДП "СК "Ольвія" Вила 64104-13000-71 к погрузчику 63084 0,00 

321.  ДП "СК "Ольвія" Захват челюстной 63087 0,00 

322.  ДП "СК "Ольвія" Разгрузчик ж/д вагонов "Хопер"У13 РХ-61 63115 0,00 

323.  ДП "СК "Ольвія" Разгрузчик ж/д вагонов "Хопер"У13РХ-61 63116 0,00 

324.  ДП "СК "Ольвія" Разгрузчик ж/д вагонов "Хопер"У13РХ-61 63117 0,00 

325.  ДП "СК "Ольвія" Погрузчик одноковшовый ТО 28 

В"Амкадор"342В №6 

63179 0,00 

326.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Кальмар"СD 16-1200- 

№464 инв. № 63268 

63268 0,00 

327.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик"Хайстер"Н7/00- №83 63343 0,00 

328.  ДП "СК "Ольвія" Каретка с вилами 63387 0,00 

329.  ДП "СК "Ольвія" Станок для шлифовки фасок.клапанов и 

сферических торцов толкателей ЦКБ -Р108 

63515 0,00 

330.  ДП "СК "Ольвія" Пресс электрогидравлический Р337 63516 0,00 

331.  ДП "СК "Ольвія" Насос "Гном" 63707 0,00 

332.  ДП "СК "Ольвія" Портовый тягач Terberg YT-222 №105 63720 135 622,67 

333.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор В 5900 В \270 СТ 5,5 с 

ременным приводом 

63736 0,00 

334.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu №112 64078 0,00 

335.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu FD70-7  

двухсекционный,без кабины с защитным  

каркасом №115 

64082 0,00 

336.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu FD70-7  64083 0,00 
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двухсекционный,без кабины с защитным  

каркасом №116 

337.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu FD 100-8 TFV 5.5  

№121 

64093 0,00 

338.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu FD 100-8 TFV 5.5  

№122 

64094 0,00 

339.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Komatsu FD 100-8 TFV 5.5  

№124 

64096 0,00 

340.  ДП "СК "Ольвія" Навигатор GPS Garmin c чехлом 64097 0,00 

341.  ДП "СК "Ольвія" Портовый тягач TerbergТТ222 №102 64147 324 073,84 

342.  ДП "СК "Ольвія" Портовый тягач TerbergТТ222 №103 64148 324 073,84 

343.  ДП "СК "Ольвія" Шиномонтажный станок для колес  

Trommelberg1580 

64182 360,34 

344.  ДП "СК "Ольвія" Косилка роторная КР-2 64192 572,29 

345.  ДП "СК "Ольвія" Автосцепка СА-3 106,01 000 сб. 64300 362,78 

346.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G 5 64302 0,00 

347.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G 5 64303 0,00 

348.  ДП "СК "Ольвія" Мойка АДВ с подогревом воды и  

аксессуарами HDS 695M Eco 

64367 16 520,51 

349.  ДП "СК "Ольвія" Автосцепка СА-3 64665 0,00 

350.  ДП "СК "Ольвія" Автосцепка СА-3 64666 0,00 

351.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик " Konecranes " мод SMV 

16- 

600 В №125 

64760 452 999,76 

352.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик " Konecranes " мод SMV 

16- 

600 В №126 

64761 452 999,76 

353.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат почвообрабатывающий АГ-2,4-20 64882 7 617,71 

354.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SMV 10-600 B 64900 685 390,32 

355.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SMV 10-600 B 64901 685 390,32 

356.  ДП "СК "Ольвія" Навесной штыковой захват для рулонной 

стали г/п 25тн 

65147 0,00 

357.  ДП "СК "Ольвія" Навесной штыковой захват для рулонной 

стали г/п 25тн 

65148 0,00 

358.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SМV 16-600 В 65150 883 237,32 

359.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SМV 16-600 В 65151 883 237,32 

360.  ДП "СК "Ольвія" Портовый тягач Кальмар ТR 618i г/п 32тн 

в к-те с гузнеком 

65152 627 806,63 

361.  ДП "СК "Ольвія" Отвал для снега с фиксированным 

поворотом ТО-28А 

65153 0,00 

362.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SMV 16-600 B 65379 1 265 336,79 

363.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик Konecranes SMV 16-600 B 65380 1 265 336,79 

364.  ДП "СК "Ольвія" Компресорная установка ПКСД-5,25 

ДМУ1 

65447 18 096,13 

365.  ДП "СК "Ольвія" Сканер DРА5 65448 0,00 

366.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик с бортовым разворотом 

Bobcat S130 (Борт № 151) 

65511 95 084,30 

367.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик с бортовым разворотом 

Bobcat S130 (Борт № 152) 

65512 95 084,30 

368.  ДП "СК "Ольвія" Ковш Bobcat Bucket 62i/157 65513 4 265,33 

369.  ДП "СК "Ольвія" Ковш Bobcat  Bucket  62i/157 65514 4 265,33 

370.  ДП "СК "Ольвія" Станок настольный НС 12А 6553 0,00 
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371.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный 2Н 125Л 6561 0,00 

372.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел "Титан"-75-4 65659 3 259,98 

373.  ДП "СК "Ольвія" Апарат високого тиску з/п SYNС РDS2965 

400/50РRТ (3.2кВт) з аксес. 

65674 9 841,71 

374.  ДП "СК "Ольвія" Навантажувач ковшовий Changlin 956X 

держ.  № BE T 00889, гаражний 889 (зав. 

LCL956Х0СE1002769) 

65733 278 551,86 

375.  ДП "СК "Ольвія" Навантажувач ковшовий Changlin 956X 

держ. №BE T 00887, гаражний 887 (зав. 

LCL956X0НЕ1002770) 

65734 278 551,85 

376.  ДП "СК "Ольвія" Навантажувач ковшовий Changlin 956X 

держ. № ВЕ Т 00888, гаражний 888 (зав. 

LCL956X0АЕ1002765) 

65735 278 551,86 

377.  ДП "СК "Ольвія" Щітка з бункером 137см на Bobcat S130 66006 60 576,95 

378.  ДП "СК "Ольвія" Верстат шиномонтажний, автомат. (10"- 

23"), 0,75кг 

66121 9 905,82 

379.  ДП "СК "Ольвія" Верстат балансувальний з винос. 

дисплеєм, автомат.введення 2-х 

параметрів колеса, вага колеса до 70 

66122 9 753,99 

380.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal FD 

100Т-МWF3 сер. номер 1510002975 

66197 648 983,47 

381.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий  Maximal FD 

100Т-МWF3 сер.номер 1510002976 

66198 648 983,48 

382.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий  Maximal FD 

100Т-МWF3 сер.номер 1510002977 

66199 648 983,47 

383.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий  Maximal FD 

100Т-МWF3 сер.номер 1510002978 

66200 648 983,47 

384.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий  Maximal FD 

100Т-МWF3 сер.номер 1510002979 

66201 648 983,48 

385.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий  Maximal FD 

100Т-МWF3 сер.номер 1510002980 

66202 648 983,47 

386.  ДП "СК "Ольвія" Міні навантажувач фронтальний 

ковшовий самохідний Bobcat -S450 

#АV9V11578 

66203 429 001,26 

387.  ДП "СК "Ольвія" Міні навантажувач фронтальний 

ковшовий самохідний Bobcat-S450 

#АV9V11581 

66204 429 001,26 

388.  ДП "СК "Ольвія" Перевантажувач мобільний гідравлічний 

ТЕRЕХ FUCHS MHL 360 D сер. 

№360110/1020 с грейфером 

66224 5 176 540,86 

389.  ДП "СК "Ольвія" Тягач портовий Kalmar ТR 618і 

вантажопідйомністю 32 тонни у комплекті 

з гузнеком (49932) 

66225 2 135 546,08 

390.  ДП "СК "Ольвія" Станок гідралічний для обжимки 

UNIFLEX S4.3 В МVА Раket 

66290 119 985,73 

391.  ДП "СК "Ольвія" Установка для раздачі консистентних 

мастил з ножним привідом 

66300 3 870,98 

392.  ДП "СК "Ольвія" Щітка SС180 66301 87 165,49 

393.  ДП "СК "Ольвія" Відвал снігоприбиральний та 

бульдозерний на фронтальний 

навантажувач Changlin 956 з металевим 

ножем 

66364 58 387,75 

394.  ДП "СК "Ольвія" Відвал снігоприбиральний та 66365 58 387,75 
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бульдозерний на фронтальний 

навантажувач  Changlin  956 з металевим 

ножем 

395.  ДП "СК "Ольвія" Снігоочисник роторний до міні- 

навантажувача JСВ 260.332/х4385 (Модель 

SBL84) 

66366 112 566,26 

396.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер гідравлічний для колод до 

мобільного перевантажувача "ТЕRЕХ 

FUCHS MNL 360''Реіner Smag ННG 

66367 357 785,23 

397.  ДП "СК "Ольвія" Гак поворотний до мобільного 

перевантажувача ''ТЕRЕХ FUCHS MNL 

360"Реіner Smag г/п 20т 

66368 83 559,38 

398.  ДП "СК "Ольвія" Міні-навантажувач JСВ 260 

(GEO260WVСF2427618) 

66373 796 656,83 

399.  ДП "СК "Ольвія" Міні-навантажувач JCD 260 

(GEO260WVТF2427619) 

66374 796 656,84 

400.  ДП "СК "Ольвія" Перевантажувач мобільний гідравлічний  

ТЕRЕХ FUCHS  VHL-360(D) Борт.№ 802 

держ. № ВЕ Т01311 (грейфера-2 

66414 9 272 421,73 

401.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal FD 

100Т-МWF3 Борт.№138 держ. №ВЕ 

Т01305 

66415 844 157,00 

402.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

100Т- МWF3Борт.№139 держ.№ВЕ 

Т01306 

66416 844 156,99 

403.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

100Т- МWF3 Борт.№137 держ.№ВЕ 

Т01307 

66417 844 157,00 

404.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

100Т- МWF3 Борт.№136 держ.№ВЕ 

Т01308 

66418 844 157,00 

405.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

100Т- МWF3 Борт.№140 держ.№ВЕ 

Т01309 

66419 844 157,00 

406.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

100Т- МWF3 Борт.№135 держ.№ВЕ 

Т01310 

66420 844 157,00 

407.  ДП "СК "Ольвія" Мотовоз маневровий ММТ-2М на базі 

трактора ХТЗ-150К-09-025 Борт.№05 

держ.№ВЕ Т01312 

66421 1 464 125,77 

408.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер гідравлічний у комплекті з 

ротатором мод.С40VHD-200- 

26Ссер.№СG09935 

66448 641 684,98 

409.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01407 борт.№161 

66496 631 485,17 

410.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01405 борт.№162 

66497 631 485,17 

411.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01401 борт.№163 

66498 631 485,17 

412.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01403 борт.№164 

66499 631 485,16 

413.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01408 борт.№165 

66500 631 485,17 
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414.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01406 борт.№166 

66501 631 485,17 

415.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01404 борт.№167 

66502 631 485,17 

416.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач вилковий Maximal  FD 

70Т-М держ.ВЕ№Т01402 борт.№168 

66503 631 485,16 

417.  ДП "СК "Ольвія" Ківш до фронтального навантажувача  

Changlin 956 4.5 м3;8431410000 

66504 65 680,14 

418.  ДП "СК "Ольвія" Навантажувач колісний одноковшовий  

Changlin 956Х; Держ.№ ВЕ №Т 01459 

Борт № 886 

66505 1 344 558,74 

419.  ДП "СК "Ольвія" Тягач портовий Kalmar ТR 618і 

вантажопідйомністю 32 тонни у комплекті 

з гузнеком держ.ВЕ№Т01375 борт 

66506 4 508 016,71 

420.  ДП "СК "Ольвія" Тягач портовий  Kalmar ТR 618і 

вантажопідйомністю 32 тонни у комплекті 

з гузнеком Держ.№ ВЕ №Т 01460 

66507 4 808 163,82 

421.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер двохщелепний 1,5 м3 Kinshofen 

С- 40VHD-150A СG10019 

66508 631 295,54 

422.  ДП "СК "Ольвія" Навантажувач колісний одноковшовий  

Changlin 956Х Держ.№ ВЕ №Т 01489 Борт 

№ 885 

66509 1 381 919,93 

423.  ДП "СК "Ольвія" Перевантажувач мобільний гідравлічний 

ТЕRЕХ FUCHS MNL 360F 

сер.№360410/5233, Держ.ВЕ№Т 

01490,борт803 

66510 11 876 

084,09 

424.  ДП "СК "Ольвія" Щітка пропеленова МТЗ 2,00 м 66511 24 648,63 

425.  ДП "СК "Ольвія" Гак поворотний 20 т 66595 91 506,77 

426.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер двохщелепний 3.0 м3  Kinshofec 

С- 40VHD-200-26С DG01732 

66596 734 318,06 

427.  ДП "СК "Ольвія" Щітка пропеленова 66599 27 289,30 

428.  ДП "СК "Ольвія" Перевантажувач мобільний гідравлічний  

ТЕRЕХ FUCHS MNL 360F 

сер.№360410/5249 держ.ВЕ №Т 01556 

борт804 

66607 10 864 

952,54 

429.  ДП "СК "Ольвія" Трактор Кировец К-701 бортовий № 93 66863 15 176,42 

430.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач дизельний Maximal FD 

15Т-М Борт 54 держ.ВЕ № Т 01615 

66986 324 998,50 

431.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач дизельний Maximal FD 

15Т-М Борт 55 держ.ВЕ № Т 01616 

66987 324 998,50 

432.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач дизельний Maximal FD 

15Т-М Борт 56 держ.ВЕ № Т 01617 

66988 324 998,51 

433.  ДП "СК "Ольвія" Автонавантажувач дизельний Maximal FD 

15Т-М Борт 57 держ.ВЕ № Т 01614 

66989 324 998,50 

434.  ДП "СК "Ольвія" Стенд рабочий испытательный Э-240 7014 0,00 

435.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7148 0,00 

436.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7149 0,00 

437.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7150 0,00 

438.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7151 0,00 

439.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7152 0,00 

440.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7153 0,00 

441.  ДП "СК "Ольвія" Полупричеп "PLANMARINE" N99 7258 14 040,00 

442.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "ТОYОТА" N440 7702 43 073,87 
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443.  ДП "СК "Ольвія" Полуприцеп "Рамтрей" N97 7771 0,00 

444.  ДП "СК "Ольвія" Станок точильно-шлифовальный 7800 0,00 

445.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор ЗТО 7935 0,00 

446.  ДП "СК "Ольвія" Трактор "Беларусь" МТЗ-80 N95 7975 0,00 

447.  ДП "СК "Ольвія" Трактор "Беларусь" МТЗ-80 N94 7976 0,00 

448.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 14 8168 0,00 

449.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 15 8169 0,00 

450.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N 18 8172 0,00 

451.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 4 8214 0,00 

452.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 8 8215 0,00 

453.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 5 8216 20 19789 

454.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 1 8217 0,00 

455.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 3 8218 0,00 

456.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 11 8221 0,00 

457.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 13 8222 0,00 

458.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 17 8223 0,00 

459.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 2 8224 75 861,61 

460.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 14 8225 75 861,61 

461.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 18 8226 75 861,61 

462.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 6 8227 75 861,61 

463.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 19 8228 75 861,61 

464.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 10 8229 75 861,61 

465.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 12 8230 75 861,61 

466.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 9 8231 75 861,61 

467.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 40 ф № 20 8233 75 861,61 

468.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 31 8234 74 195,39 

469.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 32 8235 74 195,39 

470.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 33 8236 57 924,01 

471.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 34 8237 74 195,39 

472.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 35 8238 74 195,39 

473.  ДП "СК "Ольвія" Ролл-трейлер 20 ф № 36 8239 74 194,99 

474.  ДП "СК "Ольвія" Прицеп тракторный ПТС- 8241 0,00 

475.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N47 8262 0,00 

476.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Тойота" N48 8263 0,00 

477.  ДП "СК "Ольвія" Трактор К701N04 8265 11 780,74 

478.  ДП "СК "Ольвія" Трактор К701N03 8266 14 594,99 

479.  ДП "СК "Ольвія" Станок наждачный 8275 52,71 

480.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Кальмар" N2 8288 0,00 

481.  ДП "СК "Ольвія" Автопогрузчик "Кальмар" N3 8289 0,00 

482.  ДП "СК "Ольвія" Трактор Т-40 №97 92 0,00 

483.  ДП "СК "Ольвія" Конвейер винтовой передвижной У-13 

УКВ 

63118 0,00 

484.  ДП "СК "Ольвія" Конвейер винтовой передвижной У-13 

УКВ 

63119 0,00 

485.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63598 0,00 

486.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63599 0,00 

487.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63600 0,00 

488.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63601 0,00 

489.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63602 0,00 

490.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63603 0,00 

491.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63604 0,00 

492.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63605 0,00 
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493.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63606 0,00 

494.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63607 0,00 

495.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63608 0,00 

496.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63609 0,00 

497.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63610 0,00 

498.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63611 0,00 

499.  ДП "СК "Ольвія" Тент 10х10 63612 0,00 

500.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63627 0,00 

501.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63628 0,00 

502.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63629 0,00 

503.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63630 0,00 

504.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 63631 0,00 

505.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64014 0,00 

506.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64015 0,00 

507.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64016 0,00 

508.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64017 0,00 

509.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64018 0,00 

510.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64019 0,00 

511.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64020 0,00 

512.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64021 0,00 

513.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64022 0,00 

514.  ДП "СК "Ольвія" Весы автомобильные электронные ВЕПА- 

60(80) г/п 60(80)тн платформа 18*3 

65160 83 528,29 

515.  ДП "СК "Ольвія" Лебедка ЛМ-71 65483 14 621,68 

516.  ДП "СК "Ольвія" Лебедка ЛМ-71 65484 14 621,68 

517.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел KOSPEL ЕКСО.L1 36кВт 

(зав. № LGR36U03R00009) 

65595 3 388,49 

518.  ДП "СК "Ольвія" Мотокоса 135R Х-Тоrq 1.4кВт/1.9лс 

36.6смЗ Husqvarna 

66261 6 460,00 

519.  ДП "СК "Ольвія" Тент разм 10х10 61458 0,00 

520.  ДП "СК "Ольвія" Тент разм 10х10 61459 0,00 

521.  ДП "СК "Ольвія" Тент разм 10х10 61460 0,00 

522.  ДП "СК "Ольвія" Тент разм 10х10 61461 0,00 

523.  ДП "СК "Ольвія" Тент разм 10х10 61462 0,00 

524.  ДП "СК "Ольвія" Ящик навесной для пожарного гидранта 62364 0,00 

525.  ДП "СК "Ольвія" Ящик навесной для пожарного гидранта 62365 0,00 

526.  ДП "СК "Ольвія" Ящик навесной для пожарного гидранта 62366 0,00 

527.  ДП "СК "Ольвія" Ящик навесной для пожарного гидранта 62367 0,00 

528.  ДП "СК "Ольвія" Весовой терминал САS СІ-5010А 64025 0,00 

529.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція ІСОМ М36 в комплекті з 

ВР252, зарядним пристроєм 

65342 0,00 

530.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция ІС-М36 зав.№ 0219501 65348 0,00 

531.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция ІС-М36 зав.№ 0219551 65349 0,00 

532.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел "Титан"-45-4,6,8,9 45кВт 

(зав. № 06159) 

65596 2 943,02 

533.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел "Титан"-45-4,6,8,9 45кВт 

(зав. № 10311) 

65597 2 943,03 

534.  ДП "СК "Ольвія" Котел ЄлектричнийЄлектра 12кВт/380вт 65703 1 759,42 

535.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція Vertex VX-231 в комплекті 65883 1 171,31 

536.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція Vertex VX-231 в комплекті 65884 1 171,32 

537.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція  Vertex VX-231 в комплекті 65885 1 175,47 

538.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція  Vertex VX-231 в комплекті 65886 1 175,47 
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539.  ДП "СК "Ольвія" Обогреватель ТЭК-4 61279 0,00 

540.  ДП "СК "Ольвія" Насос ТНАИ 10/10 61427 0,00 

541.  ДП "СК "Ольвія" Мини котел КЭО-9 (380) в курилке 1-го 

причала 

64338 179,05 

542.  ДП "СК "Ольвія" Котел твердопаливний КТ-2Е-Ш (50кВт) 65841 31 403,76 

543.  ДП "СК "Ольвія" Котел твердопаливний КТ-2Е-Ш (75кВт) 65842 43 735,30 

544.  ДП "СК "Ольвія" Котел Хот-Велл Электро Люкс 4,5кВт с 

насосом 

65843 1 063,62 

545.  ДП "СК "Ольвія" Насос погружной для брудної води ТМW 

32/8 

65998 1 020,64 

546.  ДП "СК "Ольвія" Компресор FС2/24 рес-24л, 220В, вх- 

220л/хв 

65999 1 084,62 

547.  ДП "СК "Ольвія" Опресовщик електричний REMS "Е-Пуш- 

2" 

66000 7 302,43 

548.  ДП "СК "Ольвія" Електрогенератор КІРОR KDE 19ЕА3 66231 46 865,43 

549.  ДП "СК "Ольвія" Електрогенератор  КІРОR KDE 19ЕА3 66232 46 865,44 

550.  ДП "СК "Ольвія" Електрогенератор  КІРОR KDE 19ЕА3 66233 46 865,43 

551.  ДП "СК "Ольвія" Електрогенератор  КІРОR KDE 12ЕА3 66234 28 146,28 

552.  ДП "СК "Ольвія" Електрогенератор "Кентавр КДГ283К" 66235 4 447,07 

553.  ДП "СК "Ольвія" Генератор дизельний "Кентавр КДГ283К" 66257 5 042,99 

554.  ДП "СК "Ольвія" Котел електричний KOSPEL ЕКСО L2-15 

кВт, 380 В 

66287 8 937,66 

555.  ДП "СК "Ольвія" Насос MN400-200В 400/690-50 7,5 НР ІР55 

с Інвертором ІТТР5 5М RS Elektroil  

66372 36 065,18 

556.  ДП "СК "Ольвія" Котел водогрійний з автоматичною 

подачею палива ЕК3G/S-180 

66492 75 788,81 

557.  ДП "СК "Ольвія" Котел водогрійний RК3G-180 66493 51 536,02 

558.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел Дніпро КЕО 12кВт/380 В 66871 8 053,20 

559.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 45кВт/380В підлоговий в 

комплекті (блок ПП РБД) 

66872 17 234,85 

560.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 12кВт/380В настінний в 

комплекті (в водонапірній башні) 

66873 8 455,56 

561.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 6кВт/220В настінний в 

комплекті (в насосній пожежогасіння) 

66874 7 064,99 

562.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 6кВт/220В настінний в 

комплекті (в пожежно-насостій станції) 

66875 7 000,59 

563.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 6кВт/220В настінний в 

комплекті (в будівлі КНС 2) 

66876 8 124,78 

564.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 45кВт/380В підлоговий в 

комплекті (будівля СКО,таможня) 

66877 18 002,37 

565.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 30кВт/380В підлоговий в 

комплекте (в будівлі БСТЗ-30) 

66878 11 870,93 

566.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 45кВт/380В підлоговий в 

комплекті (блок ПП Пожежного депо) 

66879 19 637,10 

567.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 9кВт/380В настінний з 

насосом в комплекті ( будівля кладової  

РБД) 

66880  6 421, 51 

568.  ДП "СК "Ольвія" Установка термо-каталітичного знищення 

та утилізації відходів 

66886 440 819,49 

569.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел 24кВт/380В підлоговий в 

комплекті (в будівлі флотаторної) 

66881 12 043,18 

570.  ДП "СК "Ольвія" Обладнання системи водоочистки на базі 

установки "Екософт МО - 6" 

66882 64 619,98 
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571.  ДП "СК "Ольвія" Верстат свердлильний вертикальний 66883 6 196,13 

572.  ДП "СК "Ольвія" Верстат свердлильний 66884 0,00 

573.  ДП "СК "Ольвія" Деаераційна установка ДА-10 66888 17 289,00 

574.  ДП "СК "Ольвія" Насосний агрегат ВКС 2/26Б-С в збірці 66890 26 223,70 

575.  ДП "СК "Ольвія" Насос СМ 100-65-200-2 з електродвигуном 

37/3000 АИР 200М2 

66891 24 390,08 

576.  ДП "СК "Ольвія" Насос СМ 100-65-200-2 з електродвигуном 

37/3000 АИР 200М2 

66892 24 390,08 

577.  ДП "СК "Ольвія" Котел твердопаливний N=75кВт тип КТ- 

2Е-РG-75 

66897 85 814,16 

578.  ДП "СК "Ольвія" Котел твердопаливний N=50кВт тип КТ- 

2Е-РG-50 

66898 59 345,79 

579.  ДП "СК "Ольвія" Котел твердопаливний N=50кВт тип КТ- 

2Е-РG-50 

66899 60 553,48 

580.  ДП "СК "Ольвія" Лесопильное устройство УА-63-Ж 14301 0,00 

581.  ДП "СК "Ольвія" Плита чугунная гибочная 1716 0,00 

582.  ДП "СК "Ольвія" Дизель-генератор "Кубота" 61071 0,00 

583.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат сварочный полуавтомат ВСЖ- 

303-У 3 

61308 0,00 

584.  ДП "СК "Ольвія" Полуавтомат дуговой сварки ВДУ-506 С 63155 0,00 

585.  ДП "СК "Ольвія" Блок снижения напряжения БСН-04 -500 Т 63293 0,00 

586.  ДП "СК "Ольвія" Сварочный полуавтомат ПДС 312-5 63400 0,00 

587.  ДП "СК "Ольвія" Выпрямитель сварочный ВДУ-506 С 63401 0,00 

588.  ДП "СК "Ольвія" Станок горизонтально-фрезерный 6Р82 63402 0,00 

589.  ДП "СК "Ольвія" Станок вертикально-фрезерный 6Р11 63403 0,00 

590.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарно-винторезный 1К62 63404 6 235,68 

591.  ДП "СК "Ольвія" Вентиляционный переносной 

низковольтный агрегат "Шмель-2500М" 

63431 0,00 

592.  ДП "СК "Ольвія" Сварочный полуавтомат ПДГ-421 63474 0,00 

593.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарно-винторезный 16Б - 16П 

062 

63580 0,00 

594.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор Remeza 64042 0,00 

595.  ДП "СК "Ольвія" Сварочный агрегат дизельный DLW-300 

SW 

64062 0,00 

596.  ДП "СК "Ольвія" Тиски стальные поворотные 64063 0,00 

597.  ДП "СК "Ольвія" Тиски стальные поворотные 64076 0,00 

598.  ДП "СК "Ольвія" Сварочный аппарат Mishel ZX7-200 64185 0,00 

599.  ДП "СК "Ольвія" Дизельный сварочный агрегат с блоком 

дистанционного управления и 

амперметром 

64604 27 340,54 

600.  ДП "СК "Ольвія" Стенд газовый испытательный типа СГИ 

984 ДМ 

64636 10 993,93 

601.  ДП "СК "Ольвія" Бензогенератор Еlemax SH 5300 ЕХ 64637 290,19 

602.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ 900М с 

элементом дв 2,2/3000 

65290 0,00 

603.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ 900М с 

элементом дв 2,2/3000 

65291 0,00 

604.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ 900М с 

элементом дв 2,2/3000 

65292 0,00 

605.  ДП "СК "Ольвія" Станок деревообрабатывающий К40М 6559 2 102,29 

606.  ДП "СК "Ольвія" Електрокотел "Титан"-45-4 45кВт (зав. № 

06160) 

65594 2 250,25 
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607.  ДП "СК "Ольвія" Станок продольно-строгальный (7307) 6564 0,00 

608.  ДП "СК "Ольвія" Бак розширювальний ЕRCE-200 65705 1 100,90 

609.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО VR2 65706 3 935,77 

610.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VOLСАNО  VR2 65707 3 935,78 

611.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65708 3 935,77 

612.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65709 3 935,78 

613.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65710 3 935,77 

614.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65711 3 935,78 

615.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65712 3 935,77 

616.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65713 3 935,78 

617.  ДП "СК "Ольвія" Опалювальний пристрій VОLСАNО  VR2 65714 3 935,77 

618.  ДП "СК "Ольвія" Станок СИП-800 7078 0,00 

619.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный. 2Н-135 7079 0,00 

620.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный 2Н-125 А 7080 0,00 

621.  ДП "СК "Ольвія" Печь электрическая СНО-3-62 7129 0,00 

622.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7156 0,00 

623.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7157 0,00 

624.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7158 0,00 

625.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7159 0,00 

626.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7160 0,00 

627.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7161 0,00 

628.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7162 0,00 

629.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7163 0,00 

630.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7164 0,00 

631.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7165 0,00 

632.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7166 0,00 

633.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7167 0,00 

634.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный 2М-112 7204 0,00 

635.  ДП "СК "Ольвія" Станок Т5ПА 7226 0,00 

636.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарный 1К62 7227 7 746,74 

637.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарный 1К62 7229 10 357,88 

638.  ДП "СК "Ольвія" Станок точильно-шлифовальный-3Б -633 7346 0,00 

639.  ДП "СК "Ольвія" Станок заточной 3Д 642 7348 9 022,54 

640.  ДП "СК "Ольвія" Станок радиально-сверлильный 2М-55 7350 0,00 

641.  ДП "СК "Ольвія" Кран-балка 7455 0,00 

642.  ДП "СК "Ольвія" Кран-балка 7456 0,00 

643.  ДП "СК "Ольвія" Кран-балка 7457 0,00 

644.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарно-винторезный 1 А 616 7679 6 449,37 

645.  ДП "СК "Ольвія" Станок токарно-винторезный 1МВ 3БФ 

101 

7680 0,00 

646.  ДП "СК "Ольвія" Станок заточной 7681 0,00 

647.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный 2Н 125 7682 0,00 

648.  ДП "СК "Ольвія" Станок вертикально-фрезерный 6Н 13 П 7683 9 537,17 

649.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат сварочный ВД-306 7698 0,00 

650.  ДП "СК "Ольвія" Пресс кузнечный 7699 0,00 

651.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеотсоса (охрана окружающей 

среды) 

7703/1 0,00 

652.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеотсоса- установка "Циклон" 

(охрана окруж.среды) 

7703/2 0,00 

653.  ДП "СК "Ольвія" Станок КСМ 7704 0,00 

654.  ДП "СК "Ольвія" Выпрямитель сварочный ВД-306 7728 0,00 

655.  ДП "СК "Ольвія" Выпрямитель сварочный ВД-306 7729 0,00 
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656.  ДП "СК "Ольвія" Выпрямитель сварочный ВД-301 7787 139,26 

657.  ДП "СК "Ольвія" Приспособление для намотки сварочной 

проволоки 

7801 0,00 

658.  ДП "СК "Ольвія" Станок деревообрабатывающий К-25 7829 5 665,43 

659.  ДП "СК "Ольвія" Кран-балка 7983 0,00 

660.  ДП "СК "Ольвія" Сварочное оборудование АДБ-3122У 8033 0,00 

661.  ДП "СК "Ольвія" Станок шлифовально-точильный 8039 0,00 

662.  ДП "СК "Ольвія" Тент брезентовый 10х10 64013 0,00 

663.  ДП "СК "Ольвія" Лестница трехсекционная раскладная 3х14 64366 0,00 

664.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор 64822 0,00 

665.  ДП "СК "Ольвія" Система контроля доступа 65701 138 564,90 

666.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66355 5 611,25 

667.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор производительностью 840 куб, 1/1 0,00 

668.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер многочелюстной 61047 0,00 

669.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер многочелюстной 61048 0,00 

670.  ДП "СК "Ольвія" Станция шпаклевочно-покрасочная СО- 

169 

61225 0,00 

671.  ДП "СК "Ольвія" Станция шпаклевочно-покрасочная СО- 

150 А 

61226 0,00 

672.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер многочелюстной 61296 0,00 

673.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер многочелюстной 61297 0,00 

674.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер многочелюстной 61298 0,00 

675.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат покрасочный "Янтарь" 61360 0,00 

676.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат покрасочный "Янтарь" 61361 0,00 

677.  ДП "СК "Ольвія" Крюковая подвеска к крану 61663 0,00 

678.  ДП "СК "Ольвія" Крюковая подвеска к крану 61664 0,00 

679.  ДП "СК "Ольвія" Крановая портальная колонка ПК-2М 62342 0,00 

680.  ДП "СК "Ольвія" Крановая портальная колонка ПК-2М 62343 0,00 

681.  ДП "СК "Ольвія" Колонка крановая распределительная 62662 0,00 

682.  ДП "СК "Ольвія" Крановый электромагнит с подвеской 62665 0,00 

683.  ДП "СК "Ольвія" Крановый электромагнит с подвеской 62666 0,00 

684.  ДП "СК "Ольвія" Колонка крановая 62717 0,00 

685.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер Ю-5214 А лесной V 10м.куб. 63162 172,78 

686.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер Ю-5214 А лесной V 10м.куб. 63166 169,96 

687.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер К-078 типа 16-С3-Пр-В V бм.куб. 63231 36,30 

688.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер К-078 типа 16-С3-Пр-В V 

5,2м.куб. 

63232 63 190,73 

689.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат покрасочный "Янтарь" 63296 0,00 

690.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.КО78 типа 16-СЗ-Пр-В V 

бм.куб. 

63297 123,18 

691.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.КО78 типа 16-СЗ-Пр-В V 

бм.куб. 

63298 127,03 

692.  ДП "СК "Ольвія" Пресс гидравлический ручной ¥^К-300 63315 0,00 

693.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.КО78 типа 16-СЗ-Пр-В V 

5,2м.куб. 

63344 63 535,17 

694.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.КО78 типа 16-СЗ-Пр-В V 

бм.куб. 

63345 106,36 

695.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.КО78 типа 16-СЗ-Пр-В V 

6м.куб. 

63346 106,36 

696.  ДП "СК "Ольвія" Блок снижения напряжения БСН-04-500Т 63347 0,00 

697.  ДП "СК "Ольвія" Блок снижения напряжения БСН-04-500Т 63348 0,00 

698.  ДП "СК "Ольвія" Съемник гидравлический СГ-2/3350600 63368 0,00 
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699.  ДП "СК "Ольвія" Насос НРГ-7035 63369 0,00 

700.  ДП "СК "Ольвія" Пресс гидравлический ручной ¥^К-300 63370 0,00 

701.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат окрасочный БРВД 63649 0,00 

702.  ДП "СК "Ольвія" Траверс крюковой подвески 63702 0,00 

703.  ДП "СК "Ольвія" Траверс крюковой подвески 63703 0,00 

704.  ДП "СК "Ольвія" Траверс крюковой подвески 63704 0,00 

705.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит ЭМГС 120-64-46/А-У1 63714 0,00 

706.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит ЭМГС 120-64-46/А-У1 63715 0,00 

707.  ДП "СК "Ольвія" Цепь стальная для электромагнита 63716 0,00 

708.  ДП "СК "Ольвія" Цепь стальная для электромагнита 63717 0,00 

709.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер 16Т-2Л-ПР-В V 4,2м.куб. 63718 220,85 

710.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер 16Т-2Л-ПР-В V 4,2м.куб. 63719 205,68 

711.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 125/60 RS 63765 0,00 

712.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 125/60  RS 63766 0,00 

713.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 20/50  RS 63767 0,00 

714.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 20/50  RS 63768 0,00 

715.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 20/50  RS 63769 0,00 

716.  ДП "СК "Ольвія" Гидротолкатель ЕВ 20/50  RS 63770 0,00 

717.  ДП "СК "Ольвія" Радиотелефон М-258 с телескопической 

антенной 

64024 0,00 

718.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер модели 5365 М тип 16-Т1-Пр-В V 

4,2м.куб. 

64056 16 628,86 

719.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер модели 5365 М тип 16-Т1-Пр-В V 

4,2м.куб. 

64057 16 628,86 

720.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер модели 5365 М тип 16-Т1-Пр-В V 

4,2м.куб. 

64058 16 628,86 

721.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер модели 5365 М тип 16-Т1-Пр-В V 

4,2м.куб. 

64059 16 628,86 

722.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.4161/1 тип 16-Т2т-П-Пр V 

2,85м.куб. 

64066 13 809,65 

723.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод.4161/1 тип 16-Т2т-П-Пр V 

2,85м.куб. 

64067 13 809,65 

724.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод 5365 М тип 16-Т1-Пр -В V 

4,2м.куб. 

64068 1 551,44 

725.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук АSUS М51Т(15/4" 

1280x800;АМD Turion Х2 

64190 0,00 

726.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит грузоподъемный ЭМГС 

120-64-46/ А-У1 

64225 0,00 

727.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит грузоподъемный ЭМГС 

120-64-46/ А-У1 

64226 0,00 

728.  ДП "СК "Ольвія" Котел электрический КЕО -Б 64243 0,00 

729.  ДП "СК "Ольвія" Котел электрический базовый КЕО-Б 

9/380в. 

64336 0,00 

730.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит грузоподъемный ЭМГС 

120-64-46/А-У1 

64350 716,86 

731.  ДП "СК "Ольвія" Съемник гидравлический 

самоцентрующий 3-х захватный 

64431 0,00 

732.  ДП "СК "Ольвія" Котел электрический базовый КЕО-Б 

9/380 в 

64485 199,59 

733.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Стерх" №1 г/п 32 тн 64903 12 343 

230,46 

734.  ДП "СК "Ольвія" Крюк DIN с защелкой 64957 0,00 
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735.  ДП "СК "Ольвія" Крюк DIN с защелкой 64958 0,00 

736.  ДП "СК "Ольвія" Крюк DIN с защелкой 64959 0,00 

737.  ДП "СК "Ольвія" Крюк DIN с защелкой 64960 0,00 

738.  ДП "СК "Ольвія" Крюк г/п 20тн. 64961 0,00 

739.  ДП "СК "Ольвія" Крановая подвестка г/п 20тн п/к Сокол 65007 0,00 

740.  ДП "СК "Ольвія" Станция насосная НЭР-2.0 И20Ф1 (для 

масел) 

65017 18 258,90 

741.  ДП "СК "Ольвія" Портальный кран "Альбатрос" № 64, гр./п 

10тн 

65032 531 083,30 

742.  ДП "СК "Ольвія" Портальный кран " Альбатрос" № 65 г/п 

10тн 

65033 530 677,79 

743.  ДП "СК "Ольвія" Портальный кран "Сокол" № 93,г/п 16 тн 65034 442 721,76 

744.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит г/п 15тн постоянного тока 65111 45 227,21 

745.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит г/п 15тн постоянного тока 65112 45 227,21 

746.  ДП "СК "Ольвія" Электромагнит г/п 15тн постоянного тока 65113 45 227,21 

747.  ДП "СК "Ольвія" Подстанция магнитная для портальных 

кранов типа "Сокол" мощностью 25квт 

65114 924,10 

748.  ДП "СК "Ольвія" Подстанция магнитная для портальных 

кранов типа "Сокол" мощностью 25квт 

65115 924,10 

749.  ДП "СК "Ольвія" Подстанция магнитная для портальных 

кранов типа "Сокол" мощностью 25квт 

65116 924,09 

750.  ДП "СК "Ольвія" Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ 900М с 

элементом дв 2,2/3000 

65293 0,00 

751.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка 6546 0,00 

752.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка на причале N4 6547 0,00 

753.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка на причале N4 6548 0,00 

754.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка на причале N4 6549 0,00 

755.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка на причале N4 6550 0,00 

756.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка на причале N4 6551 0,00 

757.  ДП "СК "Ольвія" Станок сверлильный НС 12.7 6554 0,00 

758.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65544 6 706,89 

759.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65545 6 706,89 

760.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65546 6 706,89 

761.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65547 6 706,89 

762.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65548 6 706,89 

763.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65549 6 706,89 

764.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65550 6 706,89 

765.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65551 6 706,89 

766.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65552 6 706,89 

767.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65559 6 706,89 

768.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65560 6 706,89 

769.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65561 6 706,89 

770.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65562 6 706,89 

771.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65563 6 706,89 

772.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65564 6 706,89 

773.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65565 6 706,89 

774.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65566 6 706,89 

775.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65567 6 706,89 

776.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65568 6 706,90 

777.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65569 6 706,90 

778.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65570 6 706,90 

779.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65571 6 706,90 
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780.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65572 6 706,90 

781.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65573 6 706,90 

782.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65574 6 706,90 

783.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65575 6 706,90 

784.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65576 6 706,90 

785.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65577 6 706,90 

786.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65578 6 706,90 

787.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65579 6 706,90 

788.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65580 6 706,90 

789.  ДП "СК "Ольвія" Колонка підкранова 65581 6 706,90 

790.  ДП "СК "Ольвія" Станок заточной наждачный ТШ-400 6566 0,00 

791.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор 6570 0,00 

792.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбатрос"№63 г/п 

10тн 

6576 154 151,73 

793.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбатрос"№66 г/п 

10тн 

6577 0,00 

794.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65782 20 650,94 

795.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65783 20 650,94 

796.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65784 20 650,94 

797.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65785 20 650,94 

798.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65786 20 650,94 

799.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65787 20 650,94 

800.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер мод. V 9м.куб. Q 7,3т 65788 20 650,94 

801.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер інв. № 1 V 2,6 м.куб. 65789 19 264,58 

802.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Сокол" №67 г/п 16тн 6579 361 503,17 

803.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер У 4 м.куб. 65790 17 539,06 

804.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер У 6 м.куб. з привареними 

ребрами жорстокості 

65791 17 539,06 

805.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер У 5 м.куб. 65792 17 539,06 

806.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Сокол" №69 г/п 16 тн 6580 211 140,23 

807.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбатрос"№68 г/п 10 

тн 

6581 0,00 

808.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№49 г/п 10 

тн 

6582 377 701,55 

809.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№50 г/п 10 

тн 

6583 1 086 906,09 

810.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№34 г/п 10 

тн 

6584 830 198,29 

811.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№35 г/п 10 

тн 

6585 424 133,92 

812.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№36 г/п 10 

тн 

6586 967 261,50 

813.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбрехт"№37 г/п 10 

тн 

6587 1 201 518,04 

814.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер чотирьохканатний 10-Л2с-Пр-В 

моделі КО.30-03 У 7м.куб. 

66205 126 668,36 

815.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер чотирьохканатний 10-Л2с-Пр-В 

моделі КО.30-03 У 7м.куб. 

66206 126 668,36 

816.  ДП "СК "Ольвія" Електромагніт вантажопідіймальний 

ЭМГС 120-64-46/А-У1 

66253 90 819,59 

817.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 10-Л1-Пр-В, мод.4715/М3 V 

7м.куб. 

66297 157 139,75 
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818.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 16-С3-Пр-В, мод.7042М V 

5,5м.куб. 

66298 232 898,94 

819.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 16-С3-Пр-В, мод.7042М V 

5,5м.куб. 

66299 232 898,93 

820.  ДП "СК "Ольвія" Таль важільна ричажна 1.5 т - 3 м 66370 3 724,29 

821.  ДП "СК "Ольвія" Таль важільна ричажна 3 т - 3 м 66371 3 863,59 

822.  ДП "СК "Ольвія" Підвіска кранова в/п 10 т. до портального 

крану "Альбатрос" 

66375 19 550,16 

823.  ДП "СК "Ольвія" Підвіска кранова в/п 10 т. до портального 

крану "Альбатрос" 

66376 19 550,17 

824.  ДП "СК "Ольвія" Підвіска кранова в/п 10 т. до портального 

крану "Альбатрос" 

66377 19 550,16 

825.  ДП "СК "Ольвія" Підвіска кранова в/п 16 т. до портального 

крану " Сокол" 

66378 23 460,35 

826.  ДП "СК "Ольвія" Підвіска кранова в/п 16 т. до портального 

крану " Сокол" 

66379 23 460,35 

827.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 16-С3-Пр-В, мод.7042М 66408 267 596,21 

828.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 16-С3-Пр-В, мод.7042М 66409 267 596,21 

829.  ДП "СК "Ольвія" Пристрій для змащування з баком 13 кг, 

педальний 

66413 3 934,46 

830.  ДП "СК "Ольвія" Грейфер типу 16-С3-Пр-В, мод.7042М 66604 375 746,26 

831.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор поршневой с ременным 

приводом, FІАС АВ100-360-220 

66605 12 896,69 

832.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка 7027 0,00 

833.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка 7028 0,00 

834.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7053 0,00 

835.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7054 0,00 

836.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7055 0,00 

837.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7056 0,00 

838.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7057 0,00 

839.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7058 0,00 

840.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7059 0,00 

841.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7060 0,00 

842.  ДП "СК "Ольвія" Элетроколонка к крану 7061 0,00 

843.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка к крану 7062 0,00 

844.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Альбатрос"№74 г/п 10 

тн 

7210 1 052 114,47 

845.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка 7779 0,00 

846.  ДП "СК "Ольвія" Электроколонка 7780 0,00 

847.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Кондор"№84 г/п 40 тн 7838 4 823 038,70 

848.  ДП "СК "Ольвія" Колонка 7 ПС-400 7859 0,00 

849.  ДП "СК "Ольвія" Колонка 7 ПС-400 7860 0,00 

850.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Сокол"№83 г/п 16 тн 7862 502 444,07 

851.  ДП "СК "Ольвія" Колонка ЗПП-2 7893 0,00 

852.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный"Кондор"№87 г/п 40 тн 8090 2 756 576,66 

853.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный"Сокол"№92 г/п 16 тн 8121/1 586 311,98 

854.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Сокол"№94 г/п 16 тн 8152 2 666 058,40 

855.  ДП "СК "Ольвія" Кран портальный "Сокол"№90 г/п 16 тн 8153 384 172,67 

856.  ДП "СК "Ольвія" Топливно-раздаточная колонка"Нара"27 

МР 

61606 0,00 

857.  ДП "СК "Ольвія" Топливо-раздаточная колонка"Нара"27М 

1С 

63476 0,00 
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858.  ДП "СК "Ольвія" Топливо-раздаточная колонка"Нара"27М 

1С 

63477 0,00 

859.  ДП "СК "Ольвія" Топливораздаточная колонка "Нара"-27 М 

І С 

63643 0,00 

860.  ДП "СК "Ольвія" Топливораздаточная колонка "Нара"-27 М 

І С 

63644 0,00 

861.  ДП "СК "Ольвія" Комплект громкой связи КТП 63762 0,00 

862.  ДП "СК "Ольвія" Топливно-раздаточная колонка " НАРА"27 64471 0,00 

863.  ДП "СК "Ольвія" Топливно-раздаточная колонка Нара -27 М 

1 С 

64522 0,00 

864.  ДП "СК "Ольвія" Котел електричний KOSPEL EKCO.L1 

15kW 

65702 3 390,97 

865.  ДП "СК "Ольвія" Автоматическая охранная сигнализация 8157 0,00 

866.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для рулонов стали 8тн. 113 0,00 

867.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для рулонов стали 8тн. 116 0,00 

868.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для рулонов стали 8тн. 118 0,00 

869.  ДП "СК "Ольвія" Клещи автоматические г/п 16тн. 61354 0,00 

870.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 61570 0,00 

871.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 61571 0,00 

872.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 61572 0,00 

873.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 61573 0,00 

874.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая Г-185(рама) 61633 0,00 

875.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для пакетов проволоки 61634 0,00 

876.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КППдВ2-3 61690 0,00 

877.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КППдВ2-3 61691 0,00 

878.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая г\п 10 тн. 61837 0,00 

879.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая г\п 10 тн. 61838 0,00 

880.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая г\п 10 тн. 61839 0,00 

881.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват автоматический 25тн для 

рулонов стали 

62616 0,00 

882.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор ВКР-5 63238 0,00 

883.  ДП "СК "Ольвія" Электродвигатель АИР 132 М 2 УЗ 11 

кВт/3000 лапы 

63758 0,00 

884.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН-34 63988 0,00 

885.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН-34 63989 0,00 

886.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты С-1450 63992 0,00 

887.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты С-1450 63993 0,00 

888.  ДП "СК "Ольвія" Крановая подвеска 64026 0,00 

889.  ДП "СК "Ольвія" Крановая подвеска 64027 0,00 

890.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64028 0,00 

891.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64029 0,00 

892.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64030 0,00 

893.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64031 0,00 

894.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64032 0,00 

895.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64034 0,00 

896.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64035 0,00 

897.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64036 0,00 

898.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64037 0,00 

899.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64038 0,00 

900.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64039 0,00 

901.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64069 0,00 

902.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64070 0,00 
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903.  ДП "СК "Ольвія" Флет 64071 0,00 

904.  ДП "СК "Ольвія" Распорная балка г/п 20тн. ^5.5м. 64177 0,00 

905.  ДП "СК "Ольвія" Распорная балка г/п 20тн. ^4.5м. 64178 0,00 

906.  ДП "СК "Ольвія" Рама для погрузки катанки в пакетах 64307 0,00 

907.  ДП "СК "Ольвія" Рама для погрузки катанки в пакетах 64308 0,00 

908.  ДП "СК "Ольвія" Траверса для перегрузки проволоки в 

пакетах 

64369 0,00 

909.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН 34 114 64370 0,00 

910.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН 34 114 64371 0,00 

911.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты С- 1431 64373 0,00 

912.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты С- 1431 64374 0,00 

913.  ДП "СК "Ольвія" Распорная балка L 7 м. 64389 0,00 

914.  ДП "СК "Ольвія" Распорная балка L 6 м. 64390 0,00 

915.  ДП "СК "Ольвія" Тележка крановая с двумя вилочными 

захватами КП Пд В2-4 

64429 0,00 

916.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН-34 114 64444 0,00 

917.  ДП "СК "Ольвія" Натяжатель ленты ТН-34 114 64445 0,00 

918.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты RCD-1431 64448 0,00 

919.  ДП "СК "Ольвія" Зажим для ленты RCD1431 64449 0,00 

920.  ДП "СК "Ольвія" Пресс гидравлический ППК С600-ПРОФ 64450 84 593,13 

921.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для перегрузки бухт 

двухлапный 

64518 114,74 

922.  ДП "СК "Ольвія" Стенд гидравлический для испытания 

стропов с тяговым усилием 

64519 33 195,95 

923.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 64561 425,73 

924.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват для пакетов проволоки 64562 665,64 

925.  ДП "СК "Ольвія" Траверса (захват для рулонов стали) 64625 0,00 

926.  ДП "СК "Ольвія" Траверса (захват для рулонов стали0 64626 0,00 

927.  ДП "СК "Ольвія" Траверса (захват для рулонов стали) 64627 0,00 

928.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая с двумя вилочнгыми 

захватами 

64630 0,00 

929.  ДП "СК "Ольвія" Траверса для переработки стали в рулонах 64658 0,00 

930.  ДП "СК "Ольвія" Траверса для переработки стали в рулонах 64659 0,00 

931.  ДП "СК "Ольвія" Крановая подвеска для мягких 

контейнеров 

64660 0,00 

932.  ДП "СК "Ольвія" Крановая подвеска для мягких 

контейнеров 

64661 0,00 

933.  ДП "СК "Ольвія"   Натяжная машина 64725 0,00 

934.  ДП "СК "Ольвія" Натяжная машина 64726 0,00 

935.  ДП "СК "Ольвія" Натяжная машина 64727 0,00 

936.  ДП "СК "Ольвія" Обжимная машина 64728 0,00 

937.  ДП "СК "Ольвія" Обжимная машина 64729 0,00 

938.  ДП "СК "Ольвія" Обжимная машина 64730 0,00 

939.  ДП "СК "Ольвія" Клещи автоматические Г-155 64737 0,00 

940.  ДП "СК "Ольвія" Механизированный вертикальный стенд с 

электроприводом для натяжения троса 

64738 0,00 

941.  ДП "СК "Ольвія" Натяжная машина 64739 0,00 

942.  ДП "СК "Ольвія" Механизированный вертикальный стенд с 

электроприводом для натяжения троса 

64740 0,00 

943.  ДП "СК "Ольвія" Машина для обжима стальной ленты 64741 0,00 

944.  ДП "СК "Ольвія" Крановый 2-х вилочный захват 64969 0,00 

945.  ДП "СК "Ольвія" Рама для пакетирования катанки 64970 0,00 
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946.  ДП "СК "Ольвія" Распорная балка 64971 0,00 

947.  ДП "СК "Ольвія" Флет -металлическая ёмкость для катанки 65024 0,00 

948.  ДП "СК "Ольвія" Флет-металлическая ёмкость для 

перегрузки катанки 

65025 0,00 

949.  ДП "СК "Ольвія" Захват контейн-спредер для перегрузки 

контейнеров 40 фут/в/п 30т нетто/ 

65089 61 856,79 

950.  ДП "СК "Ольвія" Траверса /захват-скоба/ гр/п16тн 65090 0,00 

951.  ДП "СК "Ольвія" Траверса /захват-скоба/ гр/п16тн 65091 0,00 

952.  ДП "СК "Ольвія" Кантователь 20тн для рулонов стали 65159 14 011,83 

953.  ДП "СК "Ольвія" Ковш для перегрузки сыпучих грузов 65603 20 562,58 

954.  ДП "СК "Ольвія" Ковш для перегрузки сыпучих грузов 65604 20 562,57 

955.  ДП "СК "Ольвія" Котел електричний KOSPEL ЕКСО.L1 

36kW 

65704 4 271,79 

956.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65797 886,82 

957.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65798 886,82 

958.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65799 886,82 

959.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65800 886,82 

960.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65801 886,82 

961.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65802 886,82 

962.  ДП "СК "Ольвія" Захват крановий двохвилковий для дроту 

в/п 4 

65803 886,82 

963.  ДП "СК "Ольвія" Балансир для спареної роботи в/п 50т 65804 7 370,00 

964.  ДП "СК "Ольвія" Ківш штивучий в/п 12т 65805 3 871,06 

965.  ДП "СК "Ольвія" Ківш штивучий в/п 12т 65806 3 871,06 

966.  ДП "СК "Ольвія" Ківш штивучий в/п 12т 65807 3 871,06 

967.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для лотков г/п 20т 65808 1 837,50 

968.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для лотков г/п 20т 65809 1 837,50 

969.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для труб г/п 16т 65810 1 701,44 

970.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для труб г/п 16т 65811 1 701,44 

971.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая на 5 пакетов проволоки 

г/п 10т 

65812 2 381,74 

972.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая на 5 пакетов проволоки 

г/п 10т 

65813 2 381,74 

973.  ДП "СК "Ольвія" Захват автоматический для рулонов стали 

г/п 16т 

65814 7 370,00 

974.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска кранова причіпна в/п 40т 65816 1 497,12 

975.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска кранова причіпна в/п 40т 65817 1 497,12 

976.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для труб г/п 16т 65862 1 753,52 

977.  ДП "СК "Ольвія" Станок тросорезательный 65863 1 133,19 

978.  ДП "СК "Ольвія" Верстак слесарный 65864 708,19 

979.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая для хопперов с 

захватами 

65865 7 013,08 

980.  ДП "СК "Ольвія" Станок тросорезательный 65866 1 133,19 

981.  ДП "СК "Ольвія" Верстак слесарный 65867 708,19 

982.  ДП "СК "Ольвія" Верстак слесарный 65868 708,19 

983.  ДП "СК "Ольвія" Подвеска крановая с распорной балкой L- 65869 2 244,54 
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7м гп.20т 

984.  ДП "СК "Ольвія" Мотокоса 135R 1,9 к.с. 34,6 см3 

(Т35+Multi 300-3) 6.8кг Husqvarna 

66010 3 201,60 

985.  ДП "СК "Ольвія" Мотокоса 135К 1,9 к.с. 34,6 см3 

(Т35+Multi 300-3) 6.8кг Husqvarna 

66011 3 201,60 

986.  ДП "СК "Ольвія" Мотокоса 135К 1,9 к.с. 34,6 см3 

(Т35+Multi 300-3) 6.8кг Husqvarna 

66012 3 201,60 

987.  ДП "СК "Ольвія" Мотокоса 135К 1,9 к.с. 34,6 см3 

(Т35+Multi 300-3) 6.8кг Husqvarna 

66013 3 201,60 

988.  ДП "СК "Ольвія" Лоток для перегрузки зерновых грузов 

КГН-15 

66018 85 254,21 

989.  ДП "СК "Ольвія" Лоток для перегрузки зерновых грузов 

КГН-15 

66136 87 162,96 

990.  ДП "СК "Ольвія" Ковш грузовий для навалювальних грузів 

г/п 15 тн 

66410 98 031,54 

991.  ДП "СК "Ольвія" Ковш грузовий для навалювальних грузів 

г/п 15 тн 

66411 66 155,07 

992.  ДП "СК "Ольвія" Вантажозахоплювач Кз.Кт.А35 модель 

С20И 

66423 119 610,07 

993.  ДП "СК "Ольвія" Лоток для навалочного вантажу в/п 15 тн 66589 238 086,13 

994.  ДП "СК "Ольвія" Лоток для навалочного вантажу в/п 15 тн 66590 135 816,00 

995.  ДП "СК "Ольвія" Естакада для автомобілів в/п 30 тн для 

перевантаження зернових вантажі 

67127 69 963,72 

996.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7154 0,00 

997.  ДП "СК "Ольвія" Верстак 7155 0,00 

998.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 7186 0,00 

999.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 7187 0,00 

1000.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7497 0,00 

1001.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7500 0,00 

1002.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7501 0,00 

1003.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7502 0,00 

1004.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7503 0,00 

1005.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7504 0,00 

1006.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7505 0,00 

1007.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7506 0,00 

1008.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7507 0,00 

1009.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7508 0,00 

1010.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7509 0,00 

1011.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7510 0,00 

1012.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7511 0,00 

1013.  ДП "СК "Ольвія" Спецбокс 7512 0,00 

1014.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 7562 0,00 

1015.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 7563 0,00 

1016.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 7564 0,00 

1017.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 8002 0,00 

1018.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 8003 0,00 

1019.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 8004 0,00 

1020.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 8005 0,00 

1021.  ДП "СК "Ольвія" Стол-рампа 8014 0,00 

1022.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват "Спредер"1С-26 8102 0,00 

1023.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КПАУ-30 8123 0,00 

1024.  ДП "СК "Ольвія" Балансир ЗК-80 8175 0,00 
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1025.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват"Спредер "1С-26 8277 9 335,94 

1026.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват" Спредер "1С-26 8278 0,00 

1027.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КЗР-1500 8285 0,00 

1028.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КЗР-1500 8286 0,00 

1029.  ДП "СК "Ольвія" Грузозахват КЗР-1500 8287 0,00 

1030.  ДП "СК "Ольвія" Шасі ІВМ Flex System Enterprise Chassis 65456 42 699,52 

1031.  ДП "СК "Ольвія" Серверний вузол ІВМ Flex System x240 

Compute Node 

65457 0,00 

1032.  ДП "СК "Ольвія" Серверний вузол ІВМ Flex System x240 

Compute Node   

65458 89 271,17 

1033.  ДП "СК "Ольвія" Серверний вузол ІВМ Flex System x240 

Compute Node   

65459 18 044,39 

1034.  ДП "СК "Ольвія" Серверний вузол ІВМ Flex System x240 

Compute Node   

65460 0,00 

1035.  ДП "СК "Ольвія" Система зберігання даних ІВМ Storwize 

V3700 LFF Dual Control Enclosure + SAS 

HDD  

65461 18 939,50 

1036.  ДП "СК "Ольвія" Серверна стійка (шафа) ІВМ PureFlex 

System 42U Rack 

65462 0,00 

1037.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення АРС 

Smart-UPS RТ 5000VА RМ 230V + 

креплення для монтажа в стійку 

65463 0,00 

1038.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення АРС 

Smart-UPS RТ 5000VА RМ 230V + 

креплення для монтажа в стійку 

65464 0,00 

1039.  ДП "СК "Ольвія" Керований комутатор НР 5500-24G-SFP ЕІ 

Switch 

65465 0,00 

1040.  ДП "СК "Ольвія" Керований комутатор НР 5120-48G ЕІ 

Switch 

65466 0,00 

1041.  ДП "СК "Ольвія" Керований комутатор НР 5120-48G ЕІ 

Switch 

65467 0,00 

1042.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DF7284-А+ ел.ключ захисту 

65468 1 866,12 

1043.  ДП "СК "Ольвія" Шлюз безпеки WatchGuard XTM and 1-yr 

Security Bundle 

65469 82 626,88 

1044.  ДП "СК "Ольвія" Маршрутизатор НР А-МSR900 65471 0,00 

1045.  ДП "СК "Ольвія" Концентратор Digi Anywhere USB 14 (AW-

usb-14-W) 

65643 0,00 

1046.  ДП "СК "Ольвія" Маршрутизатор Cisco 881 Ethernet Sec 

Router 

65644 0,00 

1047.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DF7184-А 

65729 3 532,77 

1048.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DF7184-А 

65730 3 532,77 

1049.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 65731 438,31 

1050.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 65732 438,31 

1051.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DЕ7184-А 

65844 4 415,97 

1052.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна  DS-

2DЕ7184-А 

65845 4 415,96 

1053.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна  DS-

2DЕ7284-А 

65846 6 089,42 

1054.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна  DS- 65847 6 089,42 
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2DЕ7284-А 

1055.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна  DS-

2DЕ7284-А 

65848 6 089,43 

1056.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна  DS-

2DЕ7284-А 

65849 6 089,42 

1057.  ДП "СК "Ольвія" Дискова полка ІВМ Storwize V3700 65985 0,00 

1058.  ДП "СК "Ольвія" Сервер ІВМ  Flex System х220 65986 0,00 

1059.  ДП "СК "Ольвія" Tочка доступу бездротова WatchGuard 

АР102 

65988 0,00 

1060.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу бездротова WatchGuard 

АР102 

65989 0,00 

1061.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу бездротова WatchGuard 

АР102 

65990 0,00 

1062.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу бездротова WatchGuard 

АР200 

65991 0,00 

1063.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу бездротова WatchGuard 

АР200 

65992 0,00 

1064.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу бездротова WatchGuard 

АР200 

65993 0,00 

1065.  ДП "СК "Ольвія" Контролер Ruckus 901-1205-ЕU00 

ZoneDirector 1200 +(801-1205-1000 End 

User WatchDog Support for ZoneD 

66070 15 029,85 

1066.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу Ruckus 901-R500-WW00 

ZonerFlex R500 

66071 7 428,56 

1067.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу  Ruckus 901-R500-WW00 

ZonerFlex R500 

66072 7 428,55 

1068.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу  Ruckus 901-R500-WW00 

ZonerFlex R500 

66073 7 428,56 

1069.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу  Ruckus 901-R500-WW00 

ZonerFlex R500 

66074 7 428,55 

1070.  ДП "СК "Ольвія" Точка доступу  Ruckus 901-R500-WW00 

ZonerFlex R500 

66075 7 428,56 

1071.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66082 1 683,28 

1072.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66083 1 683,27 

1073.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66084 1 683,27 

1074.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66085 1 683,28 

1075.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66086 1 683,27 

1076.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66087 1 683,28 

1077.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66088 1 683,27 

1078.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66089 1 683,28 

1079.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66090 1 683,27 

1080.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66091 1 683,27 

1081.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66092 1 683,28 

1082.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66093 1 683,27 

1083.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66094 1 683,28 

1084.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66095 1 683,27 

1085.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66096 1 683,28 

1086.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66097 1 683,27 

1087.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66098 1 683,26 

1088.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66099 1 683,28 

1089.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера  DS-2СD2232-I5 (4 мм) 66100 1 683,26 

1090.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 66101 1 590,43 
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1091.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 66102 1 590,42 

1092.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 66103 1 590,43 

1093.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 66104 1 590,42 

1094.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2112-І (4мм) 66105 1 590,42 

1095.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66106 1 590,43 

1096.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66107 1 590,42 

1097.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66108 1 590,43 

1098.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66109 1 590,42 

1099.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66110 1 590,43 

1100.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD2232-I (2,8 мм) 66111 1 590,41 

1101.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DЕ7184-A 

66113 10 911,66 

1102.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DЕ7184-A 

66114 10 911,66 

1103.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS-

2DЕ7184-A 

66115 10 911,66 

1104.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера DS-2СD864FWD-E 66116 4 301,40 

1105.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66117 3 595,67 

1106.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66118 3 595,66 

1107.  ДП "СК "Ольвія" Полка розширення для дискового масиву 

без жорстких дисків ІВМ Flex System 

Storage Expansion Node 

66131 0,00 

1108.  ДП "СК "Ольвія" Полка розширення для дискового масиву 

без жорстких дисків ІВМ Flex System 

Storage Expansion Node 

66132 0,00 

1109.  ДП "СК "Ольвія" Полка розширення для дискового масиву 

без жорстких дисків ІВМ Flex System 

Storage Expansion Node 

66133 0,00 

1110.  ДП "СК "Ольвія" Полка розширення для дискового масиву 

без жорстких дисків ІВМ Flex System 

Storage Expansion Node 

66134 0,00 

1111.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66236 0,00 

1112.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66237 0,00 

1113.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66238 0,00 

1114.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66239 0,00 

1115.  ДП "СК "Ольвія" Сервер ThinkServer RD650 2 х Intel Xeon 

Е5-2620v3 

66256 131 590,76 

1116.  ДП "СК "Ольвія" Камера DS-2СD2542WD 66269 3 792,00 

1117.  ДП "СК "Ольвія" Перемикач Dell Networking N3024F. L3, 

24x1GbE SFP, 2xCombo, 2x10GbE SFP + 

fixed ports, Stacking, IO to 

66322 14 341,27 

1118.  ДП "СК "Ольвія" Перемикач Dell Networking N3024F. L3, 

24x1GbE SFP, 2xCombo, 2x10GbE SFP + 

fixed ports, Stacking, IO to 

66323 14 341,27 

1119.  ДП "СК "Ольвія" Блок управління NВRК0200x1, АР9 505lx1 

NBRK0201 

66338 8 629,00 

1120.  ДП "СК "Ольвія" Апаратно-програмний комплекс для 

захисту конфіденційної інформації МFЕ 

DLP 5500 Copper Appliance 

66339 131 640,94 

1121.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DF8236 ІV-АЕL 

66340 23 411,86 

1122.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DF8236 ІV-АЕL 

66341 23 411,86 
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1123.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DF8236 ІV-АЕL 

66342 23 411,86 

1124.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DF8236 ІV-АЕL 

66343 23 411,86 

1125.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66344 5 611,25 

1126.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66345 5 611,26 

1127.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66346 5 611,26 

1128.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66347 5 611,25 

1129.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66348 5 611,26 

1130.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66349 5 611,25 

1131.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66350 5 611,26 

1132.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66351 5 611,25 

1133.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66352 5 611,26 

1134.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66353 5 611,25 

1135.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66354 5 611,26 

1136.  ДП "СК "Ольвія" Сервер Т8 Lenovo Think Server RD650 

(E52620V4 Raid 720x) 

66356 304 520,07 

1137.  ДП "СК "Ольвія" Система збереження даних Тор Seller 

LenovoStorage E1012 LFF Disk Expansion 

with Dual SAS IO Module 

66357 239 903,50 

1138.  ДП "СК "Ольвія" Система збереження даних Тор Seller 

LenovoStorage E1012 LFF Disk Expansion 

with Dual SAS IO Module 

66358 239 903,50 

1139.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор LЕNОVО (ІВМ) RackSwitch 

G8052 

66359 0,00 

1140.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор LЕNОVО (ІВМ) Switch G8052 66360 0,00 

1141.  ДП "СК "Ольвія" Шафа серверна 42U SmartRack Standart-

Depth Server Rack Enclosure Cadinet with 

doors & side panels 

66380 40 998,95 

1142.  ДП "СК "Ольвія" Шафа серверна 42U SmartRack Standart-

Depth Server Rack Enclosure Cadinet with 

doors & side panels 

66381 40 998,94 

1143.  ДП "СК "Ольвія" Сервер керований Flex System x240 M5 

Compute Node, Xeon 14C E5-2660v4 105W 

2.0GHz/2400MHz/35MB,1x16GB,2.5inSAS  

66447 584 371,27 

1144.  ДП "СК "Ольвія" Керований Smart – комутатор на 

24FE+2GE+2SFP (Combo) портов (из них 

24FE порта PoE) 

66460 6 879,64 

1145.  ДП "СК "Ольвія" Керований Smart – комутатор на 

24FE+2GE+2SFP (Combo) портов (из них 

24FE порта PoE) 

66461 6 879,65 

1146.  ДП "СК "Ольвія" Керований Smart – комутатор на 

24FE+2GE+2SFP (Combo) портов (из них 

24FE порта PoE) 

66462 6 879,64 

1147.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66572 6 266,07 

1148.  ДП "СК "Ольвія" Сервер Lenovo SR650 Хеоn Silver 

4114(10С 2.2GHz 13.75МВ 

66591 650 615,95 

1149.  ДП "СК "Ольвія" Відеореєстратор ТРАССИР МініКлієнт 66609 7 268,67 

1150.  ДП "СК "Ольвія" Маршрутизатор Сіsсо 1941-SЕСК9 66906 17 997,20 

1151.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DЕ5220 IW-АЕ 

66918 16 594,68 

1152.  ДП "СК "Ольвія" Відеокамера купольна поворотна DS- 

2DЕ5220 IW-АЕ 

66919 15 157,32 
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1153.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG 2242 S 64257 0,00 

1154.  ДП "СК "Ольвія" Робоча станція оператора 65677 0,00 

1155.  ДП "СК "Ольвія" Автоцистерна пожежна АЦ-40(131)-137 66889 16 587,17 

1156.  ДП "СК "Ольвія" Монитор ЖК LG17 62172 0,00 

1157.  ДП "СК "Ольвія" Принтер НРLJ-1200 62399 0,00 

1158.  ДП "СК "Ольвія" Принтер лазерный Laser 1010 62548 0,00 

1159.  ДП "СК "Ольвія" Монитор ЖК Samsung 17 62605 0,00 

1160.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Intel Core i5 62651 0,00 

1161.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  Samsung 570 S 62669 0,00 

1162.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  Samsung Sync Master 710m 62687 0,00 

1163.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Intel Pentium-IV 62688 0,00 

1164.  ДП "СК "Ольвія" Монитор 15 ТFТ 62835 0,00 

1165.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок ІР-ІV 2.4/40Gb/256Мb 62855 0,00 

1166.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок ІР-ІV 2.4/Gb/256Мb 62863 0,00 

1167.  ДП "СК "Ольвія" Сканер НР Веаr Раw 2400 62999 0,00 

1168.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок ІР ІV 2.8/DDR256Mb/CD-

RW/*)Gb/64Mb 

63017 0,00 

1169.  ДП "СК "Ольвія" Сканер Mustek 63018 0,00 

1170.  ДП "СК "Ольвія" Копировальный аппарат FС-228 63165 0,00 

1171.  ДП "СК "Ольвія" Принтер  Samsung ML 1641 63169 0,00 

1172.  ДП "СК "Ольвія" Монитор 17"ТFТ 63176 0,00 

1173.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Hansg 63208 0,00 

1174.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG 17" 63252 0,00 

1175.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Р IV/2.4?HDD 80/DDR 

256 

63256 0,00 

1176.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG 17 63317 0,00 

1177.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  LG L1 63350 0,00 

1178.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  LG L1 63351 0,00 

1179.  ДП "СК "Ольвія" Принтер" ХЕRОХ"РЕ144 63356 0,00 

1180.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Celeron 2.66/512МВ/ 63377 0,00 

1181.  ДП "СК "Ольвія" Блок бесперебойного питания UPS Suреr 

Power JP150 

63385 0,00 

1182.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Wiev Sonic VА 703 ВЬ 63478 0,00 

1183.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  View  Sonic 63501 0,00 

1184.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  View  Sonic 63504 0,00 

1185.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РІV 3.2GHz/512Мb/80Gb 63505 0,00 

1186.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РІV 3.2GHz/512Мb/80Gb 63506 0,00 

1187.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РІV 2.2GHz/512Мb/80Gb 63509 0,00 

1188.  ДП "СК "Ольвія" Многофункциональное устройство Canon 

LB 3228 

63519 0,00 

1189.  ДП "СК "Ольвія" Источник питания UPS Mustek 400 VА 63526 0,00 

1190.  ДП "СК "Ольвія" Источник питания UPS Mustek 400 VА 63527 0,00 

1191.  ДП "СК "Ольвія" Монитор VА 703 Ь 17"ТFТ 63582 0,00 

1192.  ДП "СК "Ольвія" МФУ(принтер,сканер,копир)НР LJ 3052 63633 0,00 

1193.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  View  Sonic VA 703 b(17") TFT 63756 0,00 

1194.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Соrе 2- 

1.8HGz\200Gb\1Gb\DVDRW 

63777 0,00 

1195.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Соrе 2- 

1.8HGz\200Gb\1Gb\DVDRW 

63780 0,00 

1196.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Hanns G 19" 63981 0,00 

1197.  ДП "СК "Ольвія" Монгофункциональное устройство и факс 

НР 3050 

64065 0,00 
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1198.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Intel 64119 7 706,93 

1199.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  View  Sonic VA 703 m3 17"  64136 0,00 

1200.  ДП "СК "Ольвія" Монитор   View  Sonic VA 703 m3 17" 64138 0,00 

1201.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок ПК 3605.11(Соге 2 Duo 

E2180/250Gb/2Gb/DVDRW/Win XP Prof c 

CP3) 

64139 0,00 

1202.  ДП "СК "Ольвія" Монитор View  Sonic VA 703 m-3 17" 64144 0,00 

1203.  ДП "СК "Ольвія" Принтер НР 1022 64180 0,00 

1204.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  LG 2242 S 64256 0,00 

1205.  ДП "СК "Ольвія" Принтер НР LJ 1320 А-4 64397 0,00 

1206.  ДП "СК "Ольвія" Монитор  Samsung SM 943 N TFT 19" 64399 0,00 

1207.  ДП "СК "Ольвія" МФУ НР LJ 2727 nf 

(копир,принтер,сканер,факс) 

64435 0,00 

1208.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок Intel Е2180/3Gb 64495 788,21 

1209.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG W 2553 S 64496 84,43 

1210.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG W 2553 S 64497 84,43 

1211.  ДП "СК "Ольвія" Монитоp  Wiev Sonic 19"VА 916 TFT 64499 90,10 

1212.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РС3341(АМD Х2 

240/2Gb/500Gb/DVDRW 7 Рго,КВ,SPS 

64500 670,06 

1213.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Samsung SM 943 NTFT 19" 64593 0,00 

1214.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Сanon  Sensys МF4018 64594 0,00 

1215.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Сanon МF 4018 64645 0,00 

1216.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок AMD Athlon 64647 0,00 

1217.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РС(АМD  Athlon Х2 

240/3Gb DDR III/500 Gb Win DVDRW 7 

Рго 

64648 0,00 

1218.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Samsung SM E 1920 NR 19" 

серебрян. 

64649 0,00 

1219.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РС ( АМD  Athlon Х2 

255/2Gb DDR III/500 Gb /DVDRW 7 Pro 

64671 0,00 

1220.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta BIZHUB 164(А 3) 64764 0,00 

1221.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta BIZHUB 164(А 3) 64765 0,00 

1222.  ДП "СК "Ольвія" Принтер НР 1012 64766 0,00 

1223.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РС (АМD  Athlon Х2 

250Gb/3Gb/DDRIII/500Gb/DVDRW/ 

Windows XP  

64851 0,00 

1224.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок РС (АМD  Athlon Х2 

250Gb/3Gb/DDRIII/500Gb/DVDRW/ 

Windows XP 

64853 0,00 

1225.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG 19" 1280Х1024/75(SXGA 

4х3) 

64 854 0,00 

1226.  ДП "СК "Ольвія" Монитор LG19" 1280Х1024/75(SXGA 4x3) 64855 0,00 

1227.  ДП "СК "Ольвія" МФУ SamsungSСХ 3200 16 стр/мин А4 64857 0,00 

1228.  ДП "СК "Ольвія" Принтер НР LJ 1020 USB 2.0 64 912 0,00 

1229.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Samsung SСХ 4600 64933 0,00 

1230.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Intel Core i3 231OM (2.1 

HGz)4096 Mb DDRIII 500 Gb DWD Super 

multi 17.3" Wind 7Web Cam 2 MP 

64950 0,00 

1231.  ДП "СК "Ольвія" Монитор Philips 19S1SB 4:3 64954 0,00 

1232.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук HP 635 Athlon II P360(2.3) 

4096Mb/500Gb/15.6"HD 512M Win7 BT3.0 

64966 0,00 

1233.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук HP 635 AthlonII 4096 Mb 500Gb  64972 0,00 



407 

Продовження додатка 2 

 

15.6"HD Win7 

1234.  ДП "СК "Ольвія" Системный блок PC 4375 Intel G630 2x2.7 

GHz/3Gb/500Gb Win7 Intel Hd Graphics 

64977 0,00 

1235.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ACER Intel Core i3 233OM  

(2/2GHz) 500Gb. 17.3"Win7. WEB-Cam 

64990 0,00 

1236.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ACER Core i5 243OM 4096Mb.  

750Gb. 15.6"HD \W7. WEB-Cam1.3MP 

64991 0,00 

1237.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук НР 630 65027 0,00 

1238.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук НР 630 65028 0,00 

1239.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук НР 630 65029 0,00 

1240.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук AsusX54HR Premium B960 65099 0,00 

1241.  ДП "СК "Ольвія" Компьютер перс PrimePC Tini 65102 0,00 

1242.  ДП "СК "Ольвія" Компьютер перс PrimePC Tini 65103 0,00 

1243.  ДП "СК "Ольвія" Компьютер перс PrimePC Tini 65104 0,00 

1244.  ДП "СК "Ольвія" Компьютер перс PrimePC Tini 65105 0,00 

1245.  ДП "СК "Ольвія" Компьютер перс PrimePC Tini 65106 0,00 

1246.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta bizhub P20 инв. № 65257 65257 0,00 

1247.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ASUS X55A (X55A-SX057H) инв. 

№ 65268 

65268 0,00 

1248.  ДП "СК "Ольвія" Многофункциональное устройство Brother 

М FС 

65278 0,00 

1249.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Коника Minolta BizhubС224 Е (А3) 

+устройство оригиналов+тумба подставка 

65279 0,00 

1250.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta bizhub 20P 65288 0,00 

1251.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta bizhub 20P 65289 0,00 

1252.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Minolta 

Bizhub20 Р 

65320 0,00 

1253.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Minolta 

Bizhub20 Р 

65321 0,00 

1254.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65325 0,00 

1255.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65326 0,00 

1256.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65327 0,00 

1257.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65328 0,00 

1258.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65329 0,00 

1259.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65330 0,00 

1260.  ДП "СК "Ольвія" Ультрабук Aser Aspire 65331 0,00 

1261.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65332 0,00 

1262.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65333 0,00 

1263.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65334 0,00 

1264.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65335 0,00 

1265.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65336 0,00 

1266.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65337 0,00 

1267.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65338 0,00 

1268.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65339 0,00 

1269.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65340 0,00 

1270.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One2330 65341 0,00 

1271.  ДП "СК "Ольвія" Монитор ДЕЛЛ27 65343 0,00 

1272.  ДП "СК "Ольвія" ПК моноблок DELL Inspiron 65344 0,00 

1273.  ДП "СК "Ольвія" Коммутационный шкаф для обеспечения 

сети интернет 

65346 0,00 

1274.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Brother MFC-J6510DW c Wi-Fi A3 65347 0,00 

1275.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65351 0,00 
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1276.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65352 0,00 

1277.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65353 0,00 

1278.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65354 0,00 

1279.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65355 0,00 

1280.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Inspiron One 2330 65356 0,00 

1281.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65357 0,00 

1282.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65358 0,00 

1283.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65359 0,00 

1284.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65360 0,00 

1285.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65361 0,00 

1286.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65362 0,00 

1287.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65363 0,00 

1288.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 20 65364 0,00 

1289.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta bizhub 20P 65365 0,00 

1290.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 35 65366 0,00 

1291.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Minolta Bizhub 35 65367 0,00 

1292.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Samsung NP 65376 0,00 

1293.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук  Samsung NP 65377 0,00 

1294.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук  Samsung NP 65378 0,00 

1295.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta bizhub 20P 65381 0,00 

1296.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Коника Minolta Bizhub С224 Е (А3) 

+тумба+подставка+крышка оригинала 

65384 29,38 

1297.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Коника Minolta Bizhub С224 Е (А3) 

+тумба+подставка+крышка оригинала 

65385 29,37 

1298.  ДП "СК "Ольвія" Многофункциональный аппарат Minolta 

Bizhub 35 

65386 0,00 

1299.  ДП "СК "Ольвія" Рабочая станция Acer Aspire 65409 0,00 

1300.  ДП "СК "Ольвія" Рабочая станция Acer Aspire 65410 0,00 

1301.  ДП "СК "Ольвія" Рабочая станция Acer Aspire 65411 0,00 

1302.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65414 0,00 

1303.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65415 0,00 

1304.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65416 0,00 

1305.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65417 0,00 

1306.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65418 0,00 

1307.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65419 0,00 

1308.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65420 0,00 

1309.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65421 0,00 

1310.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65422 0,00 

1311.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65423 0,00 

1312.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65424 0,00 

1313.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65425 0,00 

1314.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65426 0,00 

1315.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65427 0,00 

1316.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65428 0,00 

1317.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65429 0,00 

1318.  ДП "СК "Ольвія" ПК Моноблок Dell Inspiron One 2330 23" 65430 0,00 

1319.  ДП "СК "Ольвія" Многофункциональное устройство Brother  

MFC-8520DN 

65431 0,00 

1320.  MFC-8520DN Многофункциональное устройство Brother  

MFC-8520DN 

65432 0,00 

1321.  ДП "СК "Ольвія" Многофункциональное устройство Brother  

MFC-8520DN 

65433 0,00 
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1322.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65438 0,00 

1323.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65439 0,00 

1324.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65440 0,00 

1325.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65441 0,00 

1326.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65442 0,00 

1327.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65443 0,00 

1328.  ДП "СК "Ольвія" МФУ А4 ч/б Brother MFC-8520DN 65444 0,00 

1329.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta Bizhub 20P 65445 0,00 

1330.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta Bizhub 20P 65446 0,00 

1331.  ДП "СК "Ольвія" Принтер Minolta Bizhub 20P 65451 0,00 

1332.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-52/ME/A1A 65498 0,00 

1333.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-52/ME/A1A 65499 0,00 

1334.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-3120-24SC 65500 0,00 

1335.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-3120-24SC 65501 0,00 

1336.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-3120-24SC 65502 0,00 

1337.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-3120-24SC 65503 0,00 

1338.  ДП "СК "Ольвія" Принтер EVOLIS "Primacy Simplex 

Expert",  

принтер для кольорового та монохромного  

друку, USB& Etherne 

65592 0,00 

1339.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus X55LB-XX009D 15.6" HD  

LED Intel Core i3-4010U/4GB/500GB 

65640 0,00 

1340.  ДП "СК "Ольвія" Принтер для друку наклейок Brother P- 

Touch PT-2700VP в кейсі 

65641 0,00 

1341.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65645 0,00 

1342.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65646 0,00 

1343.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65648 0,00 

1344.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65649 0,00 

1345.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65650 0,00 

1346.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65654 0,00 

1347.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65655 0,00 

1348.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65657 0,00 

1349.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A1A 65658 0,00 

1350.  ДП "СК "Ольвія" Планшет Panasonic Т-В1 65660 0,00 

1351.  ДП "СК "Ольвія" Планшет Panasonic Т-В1 65661 0,00 

1352.  ДП "СК "Ольвія" Планшет Panasonic Т-В1 65662 0,00 

1353.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus XХ55LВ-XX009D 65676 0,00 

1354.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65965 0,00 

1355.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65966 0,00 

1356.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65967 0,00 

1357.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65968 0,00 

1358.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65969 0,00 

1359.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65970 0,00 

1360.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65971 0,00 

1361.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 65972 0,00 
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4150/4Gb/500Gb/Cam 

1362.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65973 0,00 

1363.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65974 0,00 

1364.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65975 0,00 

1365.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65976 0,00 

1366.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65977 0,00 

1367.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65978 0,00 

1368.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65979 0,00 

1369.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65980 0,00 

1370.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65981 0,00 

1371.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65982 0,00 

1372.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65983 0,00 

1373.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 9030AIO i3- 

4150/4Gb/500Gb/Cam 

65984 0,00 

1374.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66019 4 963,83 

1375.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66020 4 963,83 

1376.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66021 4 963,83 

1377.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66022 4 963,84 

1378.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66023 4 963,83 

1379.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66024 4 963,84 

1380.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 

Brother  

MFC-8950DW 

66025 4 963,83 

1381.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Konica 

Minolta bizhub C3350 

66119 15 404,64 

1382.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Konica 

Minolta bizhub C3350 

66120 15 404,64 

1383.  ДП "СК "Ольвія" ПК Asus VivoPC VM62-G029M Intel i5- 

4210U/4/500/NoODD/Intel HD/NoOS  

(90MS00D1-M002) 

66125 0,00 
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1384.  ДП "СК "Ольвія" Монітор Dell U2715H 27" (68.58 cm) Black  

UltraSharp Wide LED monitor (2560x1440).  

(16.6). VGA.DVI.DP 

66126 0,00 

1385.  ДП "СК "Ольвія" Монітор Dell U2715H 27" (68.58 cm) Black  

UltraSharp Wide LED monitor (2560x1440).  

(16.6). VGA.DVI.DP 

66128 0,00 

1386.  ДП "СК "Ольвія" Монітор Dell U2715H 27" (68.58 cm) Black  

UltraSharp Wide LED monitor (2560x1440).  

(16.6). VGA.DVI.DP 

66129 0,00 

1387.  ДП "СК "Ольвія" Монітор Dell U2715H 27" (68.58 cm) Black  

UltraSharp Wide LED monitor (2560x1440).  

(16.6). VGA.DVI.DP 

66130 0,00 

1388.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus N551JX (N551JX-CN196H) 66135 0,00 

1389.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення APC  

Smart-UPS RT 1000VA 230V 

66207 0,00 

1390.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення APC  

Smart-UPS RT 1000VA 230V 

66208 0,00 

1391.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення APC  

Smart-UPS RT 1000VA 230V 

66209 0,00 

1392.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення APC  

Smart-UPS RT 1000VA 230V 

66210 0,00 

1393.  ДП "СК "Ольвія" Джерело безперебійного живлення APC  

Smart-UPS RT 1000VA 230V 

66211 0,00 

1394.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ASUS NB UX305FA CM-5Y71 

13"  

8/512GB W10 UX305FA-FB265T 

66212 0,00 

1395.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ASUS NB UX305FA CM-5Y71 

13"  

8/512GB W10 UX305FA-FB265T 

66213 0,00 

1396.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ASUS NB UX305FA CM-5Y71 

13"  

8/512GB W10 UX305FA-FB265T 

66214 0,00 

1397.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66240 0,00 

1398.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66241 0,00 

1399.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66242 0,00 

1400.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66243 0,00 

1401.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66244 0,00 

1402.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66245 0,00 

1403.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66246 0,00 

1404.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66247 0,00 

1405.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66248 0,00 

1406.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66249 0,00 

1407.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66250 0,00 

1408.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор HP 1920-48G Switch 66251 0,00 

1409.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук ASUS X556UA-DM018D 

15.6FHD  

AG/Intel i5-6200U/8/1000/DVD 

66255 887,05 

1410.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний апарат Minolta  

Bizhub C224e 

66266 20 028,79 

1411.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Konica  

Minolta bizhub C3350 

66267 15 652,04 

1412.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій Canon iR- 

2202 (8441B001) 

66285 3 166,82 
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1413.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук HPPavilion 15-ac107 15/6" HD  

LED Intel Core i3-5005U HDD 1 TB AMD  

Radeon R5 M330 2 DVD Wi-Fi 

66286 5 133,40 

1414.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66302 5 352,67 

1415.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66303 5 352,67 

1416.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66304 5 352,67 

1417.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66305 5 352,67 

1418.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66306 5 352,68 

1419.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66307 5 352,67 

1420.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66308 5 352,67 

1421.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66309 5 352,68 

1422.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66310 5 352,67 

1423.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66311 5 352,68 

1424.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66312 5 352,68 

1425.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66313 5 352,67 

1426.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66314 5 352,68 

1427.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66315 5 352,67 

1428.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66316 5 352,68 

1429.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66317 5 352,67 

1430.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

66318 5 352,68 
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4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

1431.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66319 5 352,67 

1432.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66320 5 352,68 

1433.  ДП "СК "Ольвія" Системний блок DELL OptiPlex 7440 AIO  

Core i3-6100, no DVD, 500GB SATA,  

4GB(1x4GB), Ubuntu, Warr 3Yr 

66321 5 352,67 

1434.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний апарат Brother  

DCP-9020CDW 

66391 4 172,13 

1435.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66392 22 820,92 

1436.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66393 22 820,91 

1437.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66394 22 820,92 

1438.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66395 22 820,91 

1439.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66396 22 820,92 

1440.  ДП "СК "Ольвія" Термінал мобільний Panasonic FZ-M1mk2  

Standard 4GB,128GB, Win10 (УКТ ЗЕД  

8471300000) 

66397 22 820,91 

1441.  ДП "СК "Ольвія" Зарядний пристрій FZ-M1 FZ-VCBM11U з 

блоком живлення СF-AA5713AG 

66398 3 783,19 

1442.  ДП "СК "Ольвія" Зарядний пристрій FZ-M1 FZ-VCBM11U з 

блоком живлення СF-AA5713AG 

66399 3 783,19 

1443.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний апарат Brother  

DCP-9020CDW 

66400 4 172,13 

1444.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний апарат Brother  

DCP-9020CDW 

66401 4 172,12 

1445.  ДП "СК "Ольвія" Телефон OpenScape Dask Phone CP600 66412 1 565,53 

1446.  ДП "СК "Ольвія" Монітор 24"Dell UltraSharp U2412M Black 66424 2 659,67 

1447.  ДП "СК "Ольвія" Монітор 24"Dell UltraSharp U2412M Black 66425 2 659,66 

1448.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66466 5 302,04 

1449.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66467 5 302,04 

1450.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66468 5 302,04 

1451.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66469 5 302,03 

1452.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66470 5 302,04 

1453.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66471 5 302,03 
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1454.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape Dask Phone СР600 66472 6 770,16 

1455.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66473 6 770,16 

1456.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66474 6 770,16 

1457.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66475 6 770,16 

1458.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66476 6 770,16 

1459.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66477 6 770,16 

1460.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66478 6 770,16 

1461.  ДП "СК "Ольвія" Телефон Openscape  Dask Phone СР600 66479 6 770,16 

1462.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66482 7 255,45 

1463.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66483 7 255,46 

1464.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66484 7 255,45 

1465.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66485 7 132,92 

1466.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66486 7 132,92 

1467.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66487 7 132,91 

1468.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66488 7 132,92 

1469.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66489 7 132,91 

1470.  ДП "СК "Ольвія" Блок живлення Devices Power Adapter  

Europe (EU) 

66490 612,28 

1471.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key  

Module 600 

66491 5 510,38 

1472.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66528 23 139,52 

1473.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66529 23 139,52 

1474.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66530 23 139,52 

1475.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66531 23 139,52 

1476.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66532 23 139,52 

1477.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66533 23 139,52 

1478.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66534 23 139,52 

1479.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66535 23 139,52 

1480.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66536 23 139,52 

1481.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optilex 7450 АІО ХСТО 66537 23 139,52 

1482.  ДП "СК "Ольвія" Принтер EPSON SureColor SC-P600 66592 14 601,23 

1483.  ДП "СК "Ольвія" Принтер HP DesignJet T520 

36"(914мм)i(CQ893С)  

66608 25 432,38 

1484.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66610 27 782,61 

1485.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66611 27 782,61 

1486.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66612 27 782,61 

1487.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66613 27 782,61 



415 

Продовження додатка 2 

 

1488.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66614 27 782,61 

1489.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66615 27 782,61 

1490.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66616 27 782,62 

1491.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66617 27 782,61 

1492.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66618 27 782,62 

1493.  ДП "СК "Ольвія" Моноблок Dell Optiplex 7450 AIO, 23,8"  

FHD. Core i3-6100. 4GB(1x4GB) no DVD.  

500Gb SATA HDD. WIFI+BT 

66619 27 782,61 

1494.  ДП "СК "Ольвія" Клавішна приставка OpenScape Key  

Module 600 

66905 9 300,00 

1495.  ДП "СК "Ольвія" МФУ Brother ч/б A4 MFC-L5700DN 66907 10 759,60 

1496.  ДП "СК "Ольвія" Багатофункціональний пристрій A4 кол.  

Brother DCP-9020CDW 

66920 10 025,78 

1497.  ДП "СК "Ольвія" Монітор 24"Dell UltraSharp U2412M Black 66921 6 051,87 

1498.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus ZenBook 12 UX331UN 

(UX331UN-EG010T) Grey 

66922 28 234,13 

1499.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus ZenBook 12 UX331UN 

(UX331UN-EG010T) Grey 

66923 28 234,13 

1500.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук Asus ZenBook 12 UX331UN 

(UX331UN-EG010T) Grey 

66924 28 234,12 

1501.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор FS728TP-100EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на  

24FE+2GE+2SFP (Combo) 

66975 11 327,08 

1502.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор FS728TP-100EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на  

24FE+2GE+2SFP (Combo) 

66976 8 418,67 

1503.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор FS728TP-100EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на  

24FE+2GE+2SFP (Combo) 

66977 8 418,67 

1504.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор FS728TP-100EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на  

24FE+2GE+2SFP (Combo) 

66978 8 719,76 

1505.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор FS728TP-100EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на  

24FE+2GE+2SFP (Combo) 

66979 8 719,76 

1506.  ДП "СК "Ольвія" Неттоп ASUS VM65N (VM65N- 

G064M/90MS00Q1-M00640) 

66980 13 895,77 

1507.  ДП "СК "Ольвія" Неттоп ASUS VM65N (VM65N- 

G064M/90MS00Q1-M00640) 

66981 13 895,77 

1508.  ДП "СК "Ольвія" Неттоп ASUS VM65N (VM65N- 

G064M/90MS00Q1-M00640) 

66982 13 895,77 

1509.  ДП "СК "Ольвія" Неттоп ASUS VM65N (VM65N- 

G064M/90MS00Q1-M00640) 

66983 13 895,77 
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1510.  ДП "СК "Ольвія" Приставка клавішна OpenScape Key 66984 9 900,00 

1511.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор GS724T-400EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на 22GE+2SFP  

(Combo) 

67013 9 247,78 

1512.  ДП "СК "Ольвія" Комутатор GS724T-400EUS Керований  

гігабітний Smart-комутатор на 22GE+2SFP  

(Combo) 

67014 9 247,78 

1513.  ДП "СК "Ольвія" Тепловая завеса" Arwin RM-1209" 63386 0,00 

1514.  ДП "СК "Ольвія" Термінал ТП-2 66870 7 844,65 

1515.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы 13000 0,00 

1516.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы 13001 0,00 

1517.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы 13002 0,00 

1518.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы 13002/1 0,00 

1519.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газ/воды 61416 0,00 

1520.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газ/воды 61417 0,00 

1521.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газ/воды 61418 0,00 

1522.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы УОГВ-4 64212 647,54 

1523.  ДП "СК "Ольвія" Автомат для газводы УОГВ-4 64213 647,54 

1524.  ДП "СК "Ольвія" Котел КОЛВ-63 19476 0,00 

1525.  ДП "СК "Ольвія" Телефонный аппарат ТА-802 с розеткой и 

вилкой 

61209 0,00 

1526.  ДП "СК "Ольвія" Компрессор воздушный КВДМ 61655 0,00 

1527.  ДП "СК "Ольвія" Таль ручная шестерная 62442 0,00 

1528.  ДП "СК "Ольвія" Диктофон"SAMSUNG" 62626 0,00 

1529.  ДП "СК "Ольвія" Тиски слесарные 62804 0,00 

1530.  ДП "СК "Ольвія" Трап-сходня судовая ОТУ-5 63237 806,29 

1531.  ДП "СК "Ольвія" Насос WILO MHI 206 DM 63420 0,00 

1532.  ДП "СК "Ольвія" Насос WILO MHI 206 DM 63421 0,00 

1533.  ДП "СК "Ольвія" Радиолокационный ответчик 

ГМССБ"Муссон-502" 

63455 0,00 

1534.  ДП "СК "Ольвія" Электрокотел 15 К 63457 0,00 

1535.  ДП "СК "Ольвія" Насос TMW 32/11 HD 63521 0,00 

1536.  ДП "СК "Ольвія" Комплект Transas B2 AИС (класс В) 64233 0,00 

1537.  ДП "СК "Ольвія" Приемник GPS (SPR-1400) 64234 0,00 

1538.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция УКВ ІСОМ М 304 64643 0,00 

1539.  ДП "СК "Ольвія" Насосный агрегат MHI 206 DM 64734 0,00 

1540.  ДП "СК "Ольвія" Электрокомпрессор L-2-15 64747 0,00 

1541.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция ІС GМ1600 64980 0,00 

1542.  ДП "СК "Ольвія" Насос Гном 16/16 (сталь) 220В 65109 342,95 

1543.  ДП "СК "Ольвія" Насос Гном 16/16 (сталь) 220В 65110 244,79 

1544.  ДП "СК "Ольвія" Радіолакаційний відповідач "Sailor 5051  

AIS SART" 

65875 4 364,48 

1545.  ДП "СК "Ольвія" Станція радіолокаційна ICOM Inc. Тип  

MR 1200RII 

66457 68 741,53 

1546.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція GMDSS ICOM GM1600 в  

компл. з  

антеною.акумулятором,кліпсою,заряд.пр.,а 

дапт,живл.,ремінь. 

66908 10 657,07 

1547.  ДП "СК "Ольвія" Радиостнция LX-2345 61067 0,00 

1548.  ДП "СК "Ольвія" Котел электрический 15К 63442 0,00 

1549.  ДП "СК "Ольвія" Радиолокационный ответчик 

ГМССБ"Муссон-502" 

63454 0,00 
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1550.  ДП "СК "Ольвія" Приемник GPS(SPTR-1400 ) 64218 0,00 

1551.  ДП "СК "Ольвія" Таль рычажная шестерная 0,75т/6М 64219 0,00 

1552.  ДП "СК "Ольвія" Насос Wilo TC 40/10 64492 0,00 

1553.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция УКВ ІСОМ М 304 64642 0,00 

1554.  ДП "СК "Ольвія" Электрокомпрессор L-2-15 64746 0,00 

1555.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция IC GM1600 64981 0,00 

1556.  ДП "СК "Ольвія" Радиостанция IC GM1600 64982 0,00 

1557.  ДП "СК "Ольвія" Насос Гном 16/16 (сталь) 220В 65108 244,79 

1558.  ДП "СК "Ольвія" Радіолакаційний відповідач "Sailor 5051  

AIS SART" 

65876 4 364,47 

1559.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G5 64101 0,00 

1560.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G5 64102 0,00 

1561.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G5 64254 0,00 

1562.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G5 64255 0,00 

1563.  ДП "СК "Ольвія" Переговорное устройство Midland G5 64343 0,00 

1564.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція ІСОМ М36 в комплекті з 

ВР252, зарядним пристроєм 

66620 6 437,71 

1565.  ДП "СК "Ольвія" Радіостанція ІСОМ М36 в комплекті з 

ВР252, зарядним пристроєм 

66621 6 437,71 

1566.  ДП "СК "Ольвія" Вышка мобильна модуля А 0,7х1,5 м 64237 0,00 

1567.  ДП "СК "Ольвія" Ноутбук HP 635 AthlonII 4096 Mb 500Gb  

15.6"HD Win7 

64975 0,00 

1568.  ДП "СК "Ольвія" Р/станція УКХ Tron TR20 GMDSS 65719 0,00 

1569.  ДП "СК "Ольвія" Радіонавігаційний пристрій GPS Navis 65720 2 578,99 

1570.  ДП "СК "Ольвія" Приймач NAVTEX SNX-300 65721 686,39 

1571.  ДП "СК "Ольвія" Р/станція УКВ "SAILOR RT-4822" 65726 0,00 

1572.  ДП "СК "Ольвія" Радіолакаційний відповідач "TRON-

SART" 

65727 786,70 

1573.  ДП "СК "Ольвія" Радіолакаційний відповідач "Sailor 5051  

AIS SART" 

65874 4 364,47 

1574.  ДП "СК "Ольвія" Апаратура двохстороннього  

радіотелефонного зв'язку типу TRON 

TR20 

66259 3 650,87 

1575.  ДП "СК "Ольвія" Котел електричний опалювальний 380В, 

18кВт 

66278 15 338,35 

1576.  ДП "СК "Ольвія" Полутрап приставний до фальшборту із 

АМГ з кутом наклону 45" 

66284 12 971,34 

1577.  ДП "СК "Ольвія" Колонка паливно-роздавальна Nova- 

2101.21B 

66992 95 258,60 

1578.  ДП "СК "Ольвія" Колонка паливно-роздавальна Nova- 

2101.21B 

66993 95 258,60 

1579.  ДП "СК "Ольвія" Насос тепловой GREE Versati GRS- 

CQ8.0PdNa-K 

67145 97 797,95 

1580.  ДП "СК "Ольвія" Розпірна балка в/п 32 тн для перевант 

довгомірних метал вантажів 

67146 11 650,42 

1581.  ДП "СК "Ольвія" Контуватель для сталі в рулонах в/п 20 тн 67147 44 626,61 

1582.  ДП "СК "Ольвія" Автомобиль легковой "ТОYОТА"Камри" 

гос.№ ВЕ 8364 ВО 

14195 0,00 

1583.  ДП "СК "Ольвія" А\машина грузовая бортовая МАЗ-500 

гос.№81-69 НИП 

1702 0,00 

1584.  ДП "СК "Ольвія" М\автобус "ТОYОТА" гос.№ ВЕ 8349 ВО 17035 0,00 

1585.  ДП "СК "Ольвія" А\машина вантажна бортова "TOYOTA  17036 0,00 
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DYNA" в/п 1,5т гос.№ ВЕ 8352 ВО 

1586.  ДП "СК "Ольвія" Автомобиль легковой "ТАВРИЯ" ЗАЗ 

1102 гос.№ ВЕ 9250 ВО 

1729 0,00 

1587.  ДП "СК "Ольвія" М\автобус "ТОYОТА" гос.№ ВЕ 8343 ВО 1747 0,00 

1588.  ДП "СК "Ольвія" А\машина грузовая "TOYOTA "DYNA" 

в/п  

1,5т гос.№ ВЕ 8342 ВО 

1749 0,00 

1589.  ДП "СК "Ольвія" А\машина грузовая самосвал ЗИЛ ММЗ 

4505 гос.№ ВЕ 9258 ВО 

22199 0,00 

1590.  ДП "СК "Ольвія" Автобус "Ікарус-260" гос.№87-40 НН 22435 0,00 

1591.  ДП "СК "Ольвія" А/машина для уборки полов 3653 0,00 

1592.  ДП "СК "Ольвія" А/машина "Тойота "Хайс" гос.№ ВЕ 8345 

ВО (12мест) 

61311 0,00 

1593.  ДП "СК "Ольвія" Автомобиль легковой "TOYOTA Camri "  

гос.№ ВЕ 8347 ВО 

61338 0,00 

1594.  ДП "СК "Ольвія" М/автобус "Тойота" "Хайэйс" гос.№ ВЕ 

9253 ВО 

61357 0,00 

1595.  ДП "СК "Ольвія" Автобус "Ікарус-263" гос.№ ВЕ 8358 ВО 61518 0,00 

1596.  ДП "СК "Ольвія" Автобус "Ікарус-263" гос.№ ВЕ 8356 ВО 61657 43 716,52 

1597.  ДП "СК "Ольвія" А/машина легковая "№88А№Максима" 

гос.№ ВЕ 8348 ВО 

61770 0,00 

1598.  ДП "СК "Ольвія" Автобус "ІКАРУС-263" гос.№ ВЕ8357 ВО 61836 0,00 

1599.  ДП "СК "Ольвія" Автобус"Ікарус-263" гос.№ ВЕ 8354 ВО 62443 0,00 

1600.  ДП "СК "Ольвія" Микроавтобус Toyota Hiace гос.№ ВЕ 8346  

ВО 

64245 116 699,82 

1601.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль легковий Volkswagen LNF  

T5GP Multivan Comfortlin гос.№ ВЕ 8218  

ВО 

65476 78 842,98 

1602.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль легковий Hyundai H-1   

2.5VGT(номер кузова  

KMHWH81KBHU857206) 8 мест, гос.№  

ВЕ 8398 ВО 

66336 681 780,89 

1603.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль легковий Hyundai H-1   

2.5VGT(номер кузова  

KMHWH81KBHU857339)  8мест, гос.№  

ВЕ 8238 ВО 

66337 681 780,89 

1604.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль легковий TOYOTA CAMRY  

JTNBF4FK103035700 держ. № ВЕ 8652 СА 

66480 554 609,99 

1605.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль легковий TOYOTA HIGH  

LANDER 5TDDZRFH60S429262 держ. №  

ВЕ 8646 СА 

66481 1 162 846,54 

1606.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль вакуумний асенізаційний ГАЗ- 

53 КО-503 

66864 5 303,39 

1607.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль спеціальний автокран КАТО 

КR-500 

66865 68 874,86 

1608.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль вантажний-спеціальний 

автопідйомникЗИЛ-131 держ.№ВЕ9114СВ 

66868 8 910,48 

1609.  ДП "СК "Ольвія" Автобус "Електрон" пасажирський 67142 5 025 182,76 

1610.  ДП "СК "Ольвія" Разъездной прогулочный катер "Москва"-2 61771 0,00 

1611.  ДП "СК "Ольвія" Разъездной катер "Амур-М" 62134 0,00 

1612.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "Spelli" модель "City" 65670 733,17 

1613.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "Spelli" модель "City" 65671 733,17 

1614.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед Azimut Gamma 505 26" 65672 733,17 
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1615.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "Турист" 35001 0,00 

1616.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "Турист" 35002 0,00 

1617.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "АИСТ" 61846 0,00 

1618.  ДП "СК "Ольвія" Велосипед "АИСТ" 61847 0,00 

1619.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль вантажний-спеціальний 

пожежний ЗИЛ-431410 держ.№ВЕ9120СВ 

66866 1 760,67 

1620.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль вантажний-спеціальний 

пожежний ЗИЛ-130 держ.№ВЕ9112СВ 

66867 1 956,85 

1621.  ДП "СК "Ольвія" Автомобіль вантажний-спеціальний 

пожежний ЗИЛ-131А держ.№ВЕ9115СВ 

66869 2 497,79 

1622.  ДП "СК "Ольвія" Морской портовый буксир"Руслан" 19046 6 852 679,34 

1623.  ДП "СК "Ольвія" Плот спасательный надувной ПСН-10 МК 64353 0,00 

1624.  ДП "СК "Ольвія" Морской портовый буксир"Витязь" 19044 6 131 142,20 

1625.  ДП "СК "Ольвія" Плот спасательный надувной ПСН-10 МК 64352 0,00 

1626.  ДП "СК "Ольвія" Буксир "Капитан Гисич" 65715 7 891 501,30 

1627.  ДП "СК "Ольвія" Пліт рятувальний ПСН-10 з гідростатом 65716 1 912,89 

1628.  ДП "СК "Ольвія" Плот рятувальний ПСН-10 66263 71 637,70 

1629.  ДП "СК "Ольвія" Дистилятор ДЭ -4-2М 14194 0,00 

1630.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 2-х кам. 177 0,00 

1631.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Днепр-2" 44 0,00 

1632.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник 44666 0,00 

1633.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Норд-416" 61336 0,00 

1634.  ДП "СК "Ольвія" Дымомер мод.ИНА-109 61366 0,00 

1635.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 61399 0,00 

1636.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф -вешалка 61628 0,00 

1637.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф -вешалка 61629 0,00 

1638.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф -вешалка 61630 0,00 

1639.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф -вешалка 61631 0,00 

1640.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61644 0,00 

1641.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61645 0,00 

1642.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61646 0,00 

1643.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61647 0,00 

1644.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61648 0,00 

1645.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф -вешалка 61806 0,00 

1646.  ДП "СК "Ольвія" Диван-кушетка 61807 0,00 

1647.  ДП "СК "Ольвія" Скамья сосновая 2000х450х300 61860 0,00 

1648.  ДП "СК "Ольвія" Скамья сосновая 2000х450х500 61861 0,00 

1649.  ДП "СК "Ольвія" Скамья сосновая 2000х450х500 61862 0,00 

1650.  ДП "СК "Ольвія" Скамья сосновая 2000х450х500 61863 0,00 

1651.  ДП "СК "Ольвія" Скамья сосновая 2000х450х500 61864 0,00 

1652.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель на 50 л. 61873 0,00 

1653.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61926 0,00 

1654.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Dekker DSH105R 61940 0,00 

1655.  ДП "СК "Ольвія" Электродрель 61981 0,00 

1656.  ДП "СК "Ольвія" Весы электронные ВЭ-15-Т 62169 0,00 

1657.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "INDESIT" 62218 0,00 

1658.  ДП "СК "Ольвія" Стол буковый 62421 0,00 

1659.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф металлический гардеродный из24 

секций(по2шкафа) 

62538 0,00 

1660.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф металлический из 24- 

секций(по1шкафу) 

62554 0,00 

1661.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 235-R 62827 0,00 
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1662.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный с антресолями 62946 0,00 

1663.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий Г-образный 62947 0,00 

1664.  ДП "СК "Ольвія" Основание для зеркала 62948 0,00 

1665.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 62949 0,00 

1666.  ДП "СК "Ольвія" Полка навесная 62950 0,00 

1667.  ДП "СК "Ольвія" Полка навесная 62951 0,00 

1668.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62956 0,00 

1669.  ДП "СК "Ольвія" Измеритель суммарного люфта 

автомобиля 

62969 0,00 

1670.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62989 0,00 

1671.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 62990 0,00 

1672.  ДП "СК "Ольвія" Пенал 62991 0,00 

1673.  ДП "СК "Ольвія" Столик приставной 63098 0,00 

1674.  ДП "СК "Ольвія" Прибор для проверки и регулировки 

форсунок СТ-33 

63383 0,00 

1675.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 2-х тумбовый 63428 0,00 

1676.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Jamaha AS 07 63637 0,00 

1677.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Jamaha AS 07 63638 0,00 

1678.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Jamaha AS 09 63639 0,00 

1679.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Jamaha AS 12 63640 0,00 

1680.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 63652 0,00 

1681.  ДП "СК "Ольвія" Стол 63653 0,00 

1682.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 63654 0,00 

1683.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63655 0,00 

1684.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63656 0,00 

1685.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63657 0,00 

1686.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63658 0,00 

1687.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63659 0,00 

1688.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63660 0,00 

1689.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63661 0,00 

1690.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63662 0,00 

1691.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63663 0,00 

1692.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63664 0,00 

1693.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63665 0,00 

1694.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63666 0,00 

1695.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63667 0,00 

1696.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63668 0,00 

1697.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63669 0,00 

1698.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63670 0,00 

1699.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63671 0,00 

1700.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63672 0,00 

1701.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63673 0,00 

1702.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63674 0,00 

1703.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63675 0,00 

1704.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63676 0,00 

1705.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63677 0,00 

1706.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63678 0,00 

1707.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф бытовой 63679 0,00 

1708.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 63680 0,00 

1709.  ДП "СК "Ольвія" Тестер фар 63701 0,00 

1710.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 333 R 63764 0,00 

1711.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha 63964 0,00 
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1712.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1600х2000 64158 63,29 

1713.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1600х2000 64159 63,29 

1714.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1600х1500 64160 44,02 

1715.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1600х1500 64161 44,02 

1716.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1600х1500 64162 80,98 

1717.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 2200х600 64163 22,68 

1718.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 2200х600 64164 22,68 

1719.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 2200х400 64165 24,67 

1720.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг под стекло 64166 54,72 

1721.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг под стекло 64167 54,72 

1722.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг под стекло 64168 54,72 

1723.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х400 64169 35,14 

1724.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х400 64170 60,22 

1725.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х400 64171 60,22 

1726.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг глухой 64172 37,05 

1727.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг глухой 64173 37,05 

1728.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг глухой 64174 35,78 

1729.  ДП "СК "Ольвія" Тумба мобильная 64175 29,18 

1730.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Daewoo DSB-125 LH 64228 0,00 

1731.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 64328 0,00 

1732.  ДП "СК "Ольвія" Динамометр ДПУ-50-2 (50т) 64368 957,21 

1733.  ДП "СК "Ольвія" Шлифмашина угловая WХ 21-180 2,1 кВт 64459 0,00 

1734.  ДП "СК "Ольвія" Шлифмашина угловая WЕ 14-125 2,1 кВт 64460 0,00 

1735.  ДП "СК "Ольвія" Газанокосилка R 152 SVH 64466 0,00 

1736.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная SBE 705 64486 242,10 

1737.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Lumix Mac 07 R 64531 263,16 

1738.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная SВЕ 705 64533 271,82 

1739.  ДП "СК "Ольвія" Холодильнтк "Атлант"МХМ 2826 64612 1 548,44 

1740.  ДП "СК "Ольвія" Диван из черной искусственной кожи 64640 399,38 

1741.  ДП "СК "Ольвія" Диван из черной искусственной кожи 64641 399,38 

1742.  ДП "СК "Ольвія" Теплообменник ФП-16 (37 пластин) 65019 0,00 

1743.  ДП "СК "Ольвія" Пневмогайковерт ИП-3128 65088 941,83 

1744.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-12AUN 65517 809,77 

1745.  ДП "СК "Ольвія" Видеорегистратор 32 канальный 65582 0,00 

1746.  ДП "СК "Ольвія" Електронагрівач Atlantic VM 150 S4 CM 65583 0,00 

1747.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер Атлантік Кубе Стeatite BM 150C4  

КМ 

65590 0,00 

1748.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65779 6 082,06 

1749.  ДП "СК "Ольвія" Мийка в/т 200 bar  498 л/год 66222 4 463,34 

1750.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж 65605 6 922,06 

1751.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65759 6 082,06 

1752.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65760 6 082,06 

1753.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65761 6 082,06 

1754.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65762 6 082,06 

1755.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65763 6 082,06 

1756.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65764 6 082,06 

1757.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65765 6 082,06 

1758.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65766 6 082,06 

1759.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65767 6 082,06 

1760.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65768 6 082,06 

1761.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65769 6 082,06 

1762.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65770 6 082,06 
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1763.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65771 6 082,06 

1764.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65772 6 082,06 

1765.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65773 6 082,06 

1766.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65774 6 082,06 

1767.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65775 6 082,06 

1768.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65776 6 082,06 

1769.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65777 6 082,06 

1770.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65778 6 082,06 

1771.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH12NB- 

K3NNA4A\B1A cold plasma 

66293 5 203,27 

1772.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH12NB- 

K3NNA4A\B1A cold plasma 

66294 5 203,27 

1773.  ДП "СК "Ольвія" Стенд 1.5х1.19м (Схема движения 

автотранспорта по территории автобази) 

66324 4 804,91 

1774.  ДП "СК "Ольвія" Мінімийка бензинова Vulkan SCPW 3000-

II 

66326 5 529,04 

1775.  ДП "СК "Ольвія" Мінімийка бензинова Vulkan SCPW3000-ІІ 66327 5 529,04 

1776.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор ИНФРАКАР 10.01.2-х 

комп.1 кл 

66426 15 669,58 

1777.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер NeoClima NS-18AHQ 66427 10 269,38 

1778.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Кодры" 7199 0,00 

1779.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 2-х кам. 92/1 0,00 

1780.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Днепр-2" 45 0,00 

1781.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник " Минск Атлант" 2-х кам. 61043 0,00 

1782.  ДП "СК "Ольвія" Стол 1 -но тумбовый 61255 0,00 

1783.  ДП "СК "Ольвія" Стол 1 -но тумбовый 61256 0,00 

1784.  ДП "СК "Ольвія" Стол 1 -но тумбовый 61257 0,00 

1785.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "INDESIT" 62220 0,00 

1786.  ДП "СК "Ольвія" Стол под печатную машинку 62259 0,00 

1787.  ДП "СК "Ольвія" Пенал 62298 0,00 

1788.  ДП "СК "Ольвія" Стол 2500х700 62363 0,00 

1789.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для раздевалки из 8-ми секций 63156 0,00 

1790.  ДП "СК "Ольвія" Шкафчик с полками 63157 0,00 

1791.  ДП "СК "Ольвія" Стол 2-х тумбовый 63161 0,00 

1792.  ДП "СК "Ольвія" Газонокосилка Р 4053 СМ 63436 0,00 

1793.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель ЭВН-100 ЕЬХ 63441 0,00 

1794.  ДП "СК "Ольвія" Стол с тумбой 63732 0,00 

1795.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 63998 0,00 

1796.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 64000 0,00 

1797.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 64002 0,00 

1798.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS-07 64005 0,00 

1799.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS-07 64006 0,00 

1800.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS-12 64007 0,00 

1801.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 64046 0,00 

1802.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 64047 0,00 

1803.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 64048 0,00 

1804.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 64049 0,00 

1805.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 64050 0,00 

1806.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 64051 0,00 

1807.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 64052 0,00 

1808.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 64053 0,00 

1809.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф хозяйственный 64054 0,00 
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1810.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 64055 0,00 

1811.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник DX 245-010 64315 244,00 

1812.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1500х1500 64424 1 048,81 

1813.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1500х1500 64425 1 048,81 

1814.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х900х600 64426 1 080,48 

1815.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф хозяйственный 2200х1200х350 64427 1 098,72 

1816.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ДХ 416 64501 1 179,37 

1817.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 FR 64504 0,00 

1818.  ДП "СК "Ольвія" Прибор WЕ 2108 64563 0,00 

1819.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х2000х700 64686 459,51 

1820.  ДП "СК "Ольвія" Пенал 64687 584,22 

1821.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 FR 64771 0,00 

1822.  ДП "СК "Ольвія" Драбина універс. Krause Tribilo 3*14 cx.  

(120717) 

65504 387,68 

1823.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65506 569,00 

1824.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65516 746,16 

1825.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65527 746,19 

1826.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат электрический 

водонагревательный тип КЕО (КОТЕЛ) 

12КвТ 

65851 1 761,80 

1827.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA- 

K3NNA3B/K3NNA5B 

66008 2 004,75 

1828.  ДП "СК "Ольвія" Металева кришка для бункеру для 

зберігання зернових 

66331 37 834,90 

1829.  ДП "СК "Ольвія" Травокосарка Husgvarna 135R 66570 9 518,24 

1830.  ДП "СК "Ольвія" Травокосарка Husgvarna 135R 66571 9 518,24 

1831.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Норд- 1камерный 61498 0,00 

1832.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд" 61545 0,00 

1833.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер"II SH 952" 61799 0,00 

1834.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер"II-SH-195" 61800 0,00 

1835.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "SHARP" 62147 0,00 

1836.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "SHARP" 62149 0,00 

1837.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "SHARP" 62151 0,00 

1838.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62223 0,00 

1839.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62224 0,00 

1840.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Т-образный 62225 0,00 

1841.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер с приставкой 62226 0,00 

1842.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под зеркало 62227 0,00 

1843.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало с навесной полкой 62228 0,00 

1844.  ДП "СК "Ольвія" Стенка 3-х секционная 62229 0,00 

1845.  ДП "СК "Ольвія" Навесная горка для цветов 62230 0,00 

1846.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62231 0,00 

1847.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62232 0,00 

1848.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62233 0,00 

1849.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62234 0,00 

1850.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62235 0,00 

1851.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62236 0,00 

1852.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62237 0,00 

1853.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62238 0,00 

1854.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62239 0,00 

1855.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62240 0,00 

1856.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62241 0,00 
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1857.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62242 0,00 

1858.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62243 0,00 

1859.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62244 0,00 

1860.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62245 0,00 

1861.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62246 0,00 

1862.  ДП "СК "Ольвія" Стол раскладной 62247 0,00 

1863.  ДП "СК "Ольвія" Стол приставной 62248 0,00 

1864.  ДП "СК "Ольвія" Стенка 3-х секционная 62249 0,00 

1865.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало с навесной полкой 62250 0,00 

1866.  ДП "СК "Ольвія" Тумба к стене 62251 0,00 

1867.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под зеркало 62252 0,00 

1868.  ДП "СК "Ольвія" Стол -Г-образный 62253 0,00 

1869.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62254 0,00 

1870.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62256 0,00 

1871.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62257 0,00 

1872.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62258 0,00 

1873.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало 62261 0,00 

1874.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало 62263 0,00 

1875.  ДП "СК "Ольвія" Стенка 3-х секционная 62264 0,00 

1876.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный с антресолями 62265 0,00 

1877.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под зеркало 62266 0,00 

1878.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под зеркало 62267 0,00 

1879.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 2200х50х1400 62350 0,00 

1880.  ДП "СК "Ольвія" Полка-горка 62351 0,00 

1881.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный250х80 62352 0,00 

1882.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 110х70 62353 0,00 

1883.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 110х70 62354 0,00 

1884.  ДП "СК "Ольвія" Полка под цветы с подцветочниками 62355 0,00 

1885.  ДП "СК "Ольвія" Стенка из семи шкафчиков 62356 0,00 

1886.  ДП "СК "Ольвія" Стенка из 3-х секций 62357 0,00 

1887.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62358 0,00 

1888.  ДП "СК "Ольвія" Полка под цветы 62359 0,00 

1889.  ДП "СК "Ольвія" Стенка 3-х секционная 62360 0,00 

1890.  ДП "СК "Ольвія" Стол 100х700 62361 0,00 

1891.  ДП "СК "Ольвія" Стол 100х700 62362 0,00 

1892.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало навесное 62368 0,00 

1893.  ДП "СК "Ольвія" Скамья 62417 0,00 

1894.  ДП "СК "Ольвія" Скамья 62418 0,00 

1895.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62444 0,00 

1896.  ДП "СК "Ольвія" Полка под цветы 62445 0,00 

1897.  ДП "СК "Ольвія" Полка под цветы 62446 0,00 

1898.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало 62447 0,00 

1899.  ДП "СК "Ольвія" Навесная полка под цветы 62496 0,00 

1900.  ДП "СК "Ольвія" Пылесос 63275 0,00 

1901.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Днепр"232 63277 0,00 

1902.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-купе 63285 0,00 

1903.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-купе 63286 0,00 

1904.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-купе 63287 0,00 

1905.  ДП "СК "Ольвія" Кресло 63311 0,00 

1906.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-купе 63327 0,00 

1907.  ДП "СК "Ольвія" Стенка-горка 63328 0,00 

1908.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 63329 0,00 
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1909.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 63330 0,00 

1910.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 63331 0,00 

1911.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 63332 0,00 

1912.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 63362 0,00 

1913.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер"Yamaha" 63408 0,00 

1914.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер"Yamaha" 63409 0,00 

1915.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 63423 0,00 

1916.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник D-416 63773 0,00 

1917.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник МХМ-19 63774 0,00 

1918.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha 63963 0,00 

1919.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 R 64222 0,00 

1920.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 R 64223 0,00 

1921.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель электрический 100 ЕLX 64263 0,00 

1922.  ДП "СК "Ольвія" Сушилка электрическая 64327 0,00 

1923.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 R 64537 1 142,47 

1924.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 FR 64770 0,00 

1925.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1500х1350 64829 557,77 

1926.  ДП "СК "Ольвія" Электроводонагреватель Elektrolux 100 64930 0,00 

1927.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер OSAKA OST-09H1 64998 744,56 

1928.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер OSAKA OST-09H1 65021 0,00 

1929.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 65162 0,00 

1930.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65508 568,99 

1931.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-12AUN 65509 610,58 

1932.  ДП "СК "Ольвія" Травокосарка Husgvarna 135R 66597 10 822,18 

1933.  ДП "СК "Ольвія" Травокосарка Husgvarna 135R 66598 10 822,17 

1934.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Кодры" 8018 0,00 

1935.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Днепр-2" 14030 0,00 

1936.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 14128 0,00 

1937.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Минск-Атлант" 2-х кам. 61312 0,00 

1938.  ДП "СК "Ольвія" Счетчик воды ДУ-40(с фильтром) 61364 0,00 

1939.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 62765 0,00 

1940.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62875 0,00 

1941.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62876 0,00 

1942.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-горка 62878 0,00 

1943.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 62880 0,00 

1944.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для цветов 62900 0,00 

1945.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для цветов 62916 0,00 

1946.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для цветов 62917 0,00 

1947.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "Toshiba" 63223 0,00 

1948.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS 12 64510 1 841,25 

1949.  ДП "СК "Ольвія" Теплообменник "ДАН" ФП -16(69 

пластин) 

64596 0,00 

1950.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Carrier 42 QCR 009/ 38 QCR  

009 

64762 0,00 

1951.  ДП "СК "Ольвія" Электросчётчик НІК 2303 АРК 1Т 1120 

3ф. 

65387 0,00 

1952.  ДП "СК "Ольвія" Фен ручной для варки пластика 65390 0,00 

1953.  ДП "СК "Ольвія" Теплосчетчик PolluTherm/WPD 80-45 65394 0,00 

1954.  ДП "СК "Ольвія" Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 65434 0,00 

1955.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65598 811,08 

1956.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65599 811,09 

1957.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65600 811,08 
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1958.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65601 811,09 

1959.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65602 811,08 

1960.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ЛІЕБХЕРР Т 1514 65636 711,51 

1961.  ДП "СК "Ольвія" Газосігналізатори переносні "ДОЗОР-С-П- 

СО" (обладнання спец.призначення) 

65663 544,46 

1962.  ДП "СК "Ольвія" Газосігналізатори переносні "ДОЗОР-С-П- 

СО" (обладнання спец.призначення) 

65664 544,46 

1963.  ДП "СК "Ольвія" Молоток відбійний електричний Bosch 

GSH 5 CE 

65669 1 099,98 

1964.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65852 1 888,84 

1965.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65853 1 888,84 

1966.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65854 1 888,84 

1967.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65855 1 888,84 

1968.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65856 1 888,84 

1969.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65857 1 888,84 

1970.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65858 1 888,84 

1971.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65859 1 888,84 

1972.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65860 1 888,84 

1973.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65861 1 888,84 

1974.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65870 1 902,73 

1975.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65871 1 902,73 

1976.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65872 1 902,73 

1977.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65873 1 902,73 

1978.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65881 804,95 

1979.  ДП "СК "Ольвія" Ланцюгова пила Makita UC4030A 65882 915,69 

1980.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65996 849,67 

1981.  ДП "СК "Ольвія" Електролічильник НІК 2303 65997 849,67 

1982.  ДП "СК "Ольвія" Теплообмінник пластичний "ДАН" ФП-16 

(69) 

66124 10 224,50 

1983.  ДП "СК "Ольвія" Лічильник тепла тахометр. одноканал. 

Суперком-01-SKS-3(фланц.витратомір 

MWN130-100NK) 

66332 6 106,69 

1984.  ДП "СК "Ольвія" Лічильник тепла тахометр. одноканал.  

Суперком-01-1(різьб.витратомір Js130-3.5-

NK) 

66333 3 635,00 

1985.  ДП "СК "Ольвія" Лічильник тепла тахометр. одноканал.  

Суперком-01-1(різьб.витратомір Js130-3.5-

NK) 

66334 3 693,42 

1986.  ДП "СК "Ольвія" Установка водонапірна ЕР 5СRm 100-N-1 66428 4 237,21 

1987.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE Стандарт GWH18ND- 

K3NNA4A/B1A  

66455 7 463,89 

1988.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE Стандарт GWH18ND- 

K3NNA4A/B1A 

66456 7 463,89 

1989.  ДП "СК "Ольвія"   Машина для прочищення труб і каналів 66885 8 589,80 

1990.  ДП "СК "Ольвія"   Пошуковий прилад Універсал 911 М7" 66887 4 649,67 

1991.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Beko RCSK335M20W 66904 6 465,88 

1992.  ДП "СК "Ольвія"   Електроводонагрівач "ТИТАН" 9/400 66914 15 252,27 

1993.  ДП "СК "Ольвія" Кондіционер Саггіег 42QHA009N 66915 9 279,45 

1994.  ДП "СК "Ольвія" Кондіционер Саггіег 42QHA009N 66916 9 279,45 

1995.  ДП "СК "Ольвія" Ножиці секторні НС-120КВТ 66917 8 187,73 

1996.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 9003 0,00 

1997.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 14171 0,00 
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1998.  ДП "СК "Ольвія" Стол с приставной тумбой 61943 0,00 

1999.  ДП "СК "Ольвія"   Набор визуально-оптического контроля 62929 0,00 

2000.  ДП "СК "Ольвія" Дрель BDF-1100 63239 0,00 

2001.  ДП "СК "Ольвія" Стол для компьютера 63244 0,00 

2002.  ДП "СК "Ольвія" Стенка рабочая 63245 0,00 

2003.  ДП "СК "Ольвія" Пресс-ножницы НВ 5221Б 63405 0,00 

2004.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд"-244 63461 0,00 

2005.  ДП "СК "Ольвія" Пила торцовочная GCO 14-1 63623 0,00 

2006.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha 63961 0,00 

2007.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha 63962 0,00 

2008.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343R 64041 0,00 

2009.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 64120 53,64 

2010.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 64121 9,39 

2011.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный под стеклом 64122 38,80 

2012.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный глухой 64124 29,81 

2013.  ДП "СК "Ольвія"   Шлифмашина угловая WХ 21-180 Quick 64457 0,00 

2014.  ДП "СК "Ольвія"   Шлифмашина угловая WЕ 14-125 Quick 64458 0,00 

2015.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 6452 0,00 

2016.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель электрический Gorenje 

GBFU 50 E 

64528 0,00 

2017.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник МХМ 28-19 64744 726,33 

2018.  ДП "СК "Ольвія" Углошлифмашинка WE 14-125 plus 64745 0,00 

2019.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64776 0,00 

2020.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64777 0,00 

2021.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64778 0,00 

2022.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64779 0,00 

2023.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64780 0,00 

2024.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64781 0,00 

2025.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64782 0,00 

2026.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64783 0,00 

2027.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64784 0,00 

2028.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64785 0,00 

2029.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64786 0,00 

2030.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64787 0,00 

2031.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64788 0,00 

2032.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64789 0,00 

2033.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64790 0,00 

2034.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64791 0,00 

2035.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64792 0,00 

2036.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64793 0,00 

2037.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64794 0,00 

2038.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64795 0,00 

2039.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64796 0,00 

2040.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64797 0,00 

2041.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64798 0,00 

2042.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64799 0,00 

2043.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64800 0,00 

2044.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64801 0,00 

2045.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64802 0,00 

2046.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64803 0,00 

2047.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64804 0,00 

2048.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64805 0,00 
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2049.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64806 0,00 

2050.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64807 0,00 

2051.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64808 0,00 

2052.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64809 0,00 

2053.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64810 0,00 

2054.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64811 0,00 

2055.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64812 0,00 

2056.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64813 0,00 

2057.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64814 0,00 

2058.  ДП "СК "Ольвія" Баллон кислородный 40 л. 64815 0,00 

2059.  ДП "СК "Ольвія" Теплообменник ФП-16 (59 пластин) 65020 0,00 

2060.  ДП "СК "Ольвія" Труборез Metabo CS 23-355 65454 0,00 

2061.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ИЗР к электропечи 7130 0,00 

2062.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный 7134 0,00 

2063.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный 7135 0,00 

2064.  ДП "СК "Ольвія" Молот ковочный 7184 0,00 

2065.  ДП "СК "Ольвія" Пресс- ножницы НВ 5221 7185 0,00 

2066.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы гильотиновые 7813 0,00 

2067.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф двустворчатый 908 0,00 

2068.  ДП "СК "Ольвія" Стол с приставкой 22004 0,00 

2069.  ДП "СК "Ольвія" Мойка однованная 62433 31,77 

2070.  ДП "СК "Ольвія" Котел пищеварочный КЕ 100 64578 0,00 

2071.  ДП "СК "Ольвія" Котел пищеварочный КЕ 150 64579 0,00 

2072.  ДП "СК "Ольвія" Стол-мойка 64736 444,11 

2073.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65507 581,75 

2074.  ДП "СК "Ольвія" Бінокль Pentax 12*50 PCF WP II 65589 0,00 

2075.  ДП "СК "Ольвія"   Сейф офісний ШО10/СМ 

1000х500х400мм 

65675 821,79 

2076.  ДП "СК "Ольвія"   Кондиціонер Gree GWH09PA-K3NNA1A 66219 2 662,68 

2077.  ДП "СК "Ольвія"   Кондиціонер Gree GWH09PA-K3NNA1A 66220 2 662,68 

2078.  ДП "СК "Ольвія" Дзеркало дорожнє Megaplast Kladno 

MEGA 900 

66459 4 619,89 

2079.  ДП "СК "Ольвія" Дзеркало доржнє Megaplast Kladno MEGA 

900 

66494 5 053,00 

2080.  ДП "СК "Ольвія" Дзеркало доржнє Megaplast Kladno MEGA 

900 

66495 5 053,00 

2081.  ДП "СК "Ольвія" Комплекс промышленного телевидения 8133 0,00 

2082.  ДП "СК "Ольвія" Овощерезка 8165 0,00 

2083.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор "Березка" 14178 0,00 

2084.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для книг 35 0,00 

2085.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф-вешалка 61713 0,00 

2086.  ДП "СК "Ольвія" Пылесос "SATURN" 62603 0,00 

2087.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная 62970 0,00 

2088.  ДП "СК "Ольвія" Ключ динамометрический с 

мультипликатором 

63230 0,00 

2089.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Akai 63260 0,00 

2090.  ДП "СК "Ольвія" Домкрат путевой ДПГ 9-15 63261 0,00 

2091.  ДП "СК "Ольвія" Ударная дрель 63419 0,00 

2092.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник 11-245 63452 0,00 

2093.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд" 63453 0,00 

2094.  ДП "СК "Ольвія" Инфракрасный безконтактный термометр 

ST 8811 

63522 0,00 
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2095.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная SBE 1010 Plus Code 63967 0,00 

2096.  ДП "СК "Ольвія" Углошлифмашина WE 14-150 plus 64133 0,00 

2097.  ДП "СК "Ольвія" Таль ручная рычажная 3т / 6м 64155 0,00 

2098.  ДП "СК "Ольвія" Тумба кухонная 64266 282,10 

2099.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф хозяйственный 64267 105,96 

2100.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф хозяйственный 64268 105,96 

2101.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 64269 223,30 

2102.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64270 141,85 

2103.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64271 141,85 

2104.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64272 141,85 

2105.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64273 141,85 

2106.  ДП "СК "Ольвія" Тумба 64274 85,74 

2107.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 64275 99,87 

2108.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 64276 258,50 

2109.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 64277 258,50 

2110.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х4000 64278 174,05 

2111.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х4000 64279 174,05 

2112.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х4000 64280 196,64 

2113.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х4000 64281 174,27 

2114.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 750х1700х1800 64282 223,30 

2115.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1400х700 64283 120,02 

2116.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64284 145,35 

2117.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64285 145,35 

2118.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64286 145,35 

2119.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64287 145,35 

2120.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер ОКС 500 л.с тэном 6 кВт 64314 0,00 

2121.  ДП "СК "Ольвія" Дрель-шуруповерт аккумуляторная 64332 0,00 

2122.  ДП "СК "Ольвія" Кабелерез LK-760 L 64395 0,00 

2123.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS 07 64512 1 522,28 

2124.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель на 500 л. 64758 0,00 

2125.  ДП "СК "Ольвія" Токоизмерительные клещи DE-3503 64759 0,00 

2126.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ДХ 403 64917 479,16 

2127.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез и ножницы 545 КХ 65010 0,00 

2128.  ДП "СК "Ольвія" Краскораспылитель AG 08 65388 0,00 

2129.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65738 6 082,06 

2130.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65739 6 082,06 

2131.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65740 6 082,06 

2132.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65741 6 082,06 

2133.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65742 6 082,06 

2134.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65743 6 082,06 

2135.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65744 6 082,06 

2136.  ДП "СК "Ольвія" Анемометр сигнальний цифровий 

М95МКК 

65880 1 622,64 

2137.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер Drazice ОКСЕ 200 66264 4 040,29 

2138.  ДП "СК "Ольвія" Гідроциліндр односторонньої дії з 

пружиною зворотньої дії LARZEP 100т  

66593 73 940,23 

2139.  ДП "СК "Ольвія" (хід 260 мм, висота 449 мм) 66594 10 986,63 

2140.  ДП "СК "Ольвія" Твердомір Т-УД2 з датчиками 66606 9 848,02 

2141.  ДП "СК "Ольвія" Пневмогайковерт 1" 1898N / m 6500 об/хв 

4,09 кг 

66902 13 834,09 

2142.  ДП "СК "Ольвія" Стол 9346 0,00 

2143.  ДП "СК "Ольвія" Стол 9347 0,00 
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2144.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Indesit TT 85T 64918 698,51 

2145.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Днепр-2" 27002 0,00 

2146.  ДП "СК "Ольвія" Съемник пломб с ж/д вагонов 61322 0,00 

2147.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Норд -416" 61337 0,00 

2148.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки стальной ленты СИ-25 61804 0,00 

2149.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки стальной ленты СИ-25 61805 0,00 

2150.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки ленты 61841 0,00 

2151.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 2400х1100х600 62402 0,00 

2152.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф с антресолью 62404 0,00 

2153.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф с антресолью 62405 0,00 

2154.  ДП "СК "Ольвія" Стол для ксерокса 62406 0,00 

2155.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62407 0,00 

2156.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62408 0,00 

2157.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62409 0,00 

2158.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62410 0,00 

2159.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62411 0,00 

2160.  ДП "СК "Ольвія" Стол под печатную машинку 62412 0,00 

2161.  ДП "СК "Ольвія" Стол журнальный 62413 0,00 

2162.  ДП "СК "Ольвія" Стол журнальный 62414 0,00 

2163.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под зеркало 62415 0,00 

2164.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало 62416 0,00 

2165.  ДП "СК "Ольвія" Стол для черчения 62497 0,00 

2166.  ДП "СК "Ольвія" Тумбочка под зеркало 62498 0,00 

2167.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало в ламинате 62499 0,00 

2168.  ДП "СК "Ольвія" Подставка под цветы 62500 0,00 

2169.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила "Husdvarna"-365 63023 0,00 

2170.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила"Husdvarna"-365 63139 0,00 

2171.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила"Husdvarna"-365 63140 0,00 

2172.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила"Husdvarna"-365 63141 0,00 

2173.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила"Husdvarna"-365 63142 0,00 

2174.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила"Husdvarna"-365 63143 0,00 

2175.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63464 0,00 

2176.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63465 0,00 

2177.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63466 0,00 

2178.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63467 0,00 

2179.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63468 0,00 

2180.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63469 0,00 

2181.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф с полками 63537 0,00 

2182.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63681 0,00 

2183.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63682 0,00 

2184.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63683 0,00 

2185.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63684 0,00 

2186.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63685 0,00 

2187.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63686 0,00 

2188.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63687 0,00 

2189.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63688 0,00 

2190.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63689 0,00 

2191.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63690 0,00 

2192.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63691 0,00 

2193.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63692 0,00 

2194.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63693 0,00 

2195.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63694 0,00 
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2196.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63695 0,00 

2197.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63696 0,00 

2198.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63697 0,00 

2199.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63698 0,00 

2200.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63699 0,00 

2201.  ДП "СК "Ольвія" Фальш-пойол 63700 0,00 

2202.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной с зеркалом 63944 0,00 

2203.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 63945 0,00 

2204.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 63946 0,00 

2205.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 63947 0,00 

2206.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 63948 0,00 

2207.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 63949 0,00 

2208.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 63950 0,00 

2209.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 

CU-25 

63990 0,00 

2210.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 

CU-25 

63991 0,00 

2211.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 

CU-25 

64372 0,00 

2212.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 

CU-25 

64446 0,00 

2213.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки металлической ленты 

CU-25 

64447 0,00 

2214.  ДП "СК "Ольвія" Бензорез К 1250 Active (16"/400x1") 64520 1 789,28 

2215.  ДП "СК "Ольвія" Бензорез К 760 (14"/350x1" /20мм) 64521 1 825,07 

2216.  ДП "СК "Ольвія" Шлифмашинка угловая WX 21-230 64628 0,00 

2217.  ДП "СК "Ольвія" Пила монтажная CS 23-355 64629 0,00 

2218.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 FR 64673 0,00 

2219.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1900х700 64679 553,72 

2220.  ДП "СК "Ольвія" Тумба приставная 750х800х500 64680 347,13 

2221.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х800х600 64681 472,44 

2222.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х400 64682 505,71 

2223.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х700х400 64683 505,71 

2224.  ДП "СК "Ольвія" Пенал с зеркалом 2200х400х400 64684 229,90 

2225.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 64685 374,26 

2226.  ДП "СК "Ольвія"   Ножницы для резки металлической ленты 64731 0,00 

2227.  ДП "СК "Ольвія"   Ножницы для резки металлической ленты 64732 0,00 

2228.  ДП "СК "Ольвія"   Ножницы для резки металлической ленты 64733 0,00 

2229.  ДП "СК "Ольвія" Ножницы для резки стальной ленты 64742 0,00 

2230.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64830 276,57 

2231.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64831 236,03 

2232.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64832 236,03 

2233.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64833 236,03 

2234.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64834 236,03 

2235.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64835 236,03 

2236.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64836 236,03 

2237.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64837 236,03 

2238.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64838 236,03 

2239.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64839 236,03 

2240.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64840 236,03 

2241.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф ШРМ-АК-800 64841 236,03 

2242.  ДП "СК "Ольвія" Комплект стеллажей из трех секций 64842 5 254,98 
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2243.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ДХ 275 64915 686,50 

2244.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ДХ 403 64916 479,16 

2245.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез и ножницы 545 RХ 65008 0,00 

2246.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез и ножницы 545 RХ 65009 0,00 

2247.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65211 0,00 

2248.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65212 0,00 

2249.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65213 0,00 

2250.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65214 0,00 

2251.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65215 0,00 

2252.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65216 0,00 

2253.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65217 0,00 

2254.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65218 0,00 

2255.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65219 0,00 

2256.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65220 0,00 

2257.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65221 0,00 

2258.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65222 0,00 

2259.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65223 0,00 

2260.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65224 0,00 

2261.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65225 0,00 

2262.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65226 0,00 

2263.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65227 0,00 

2264.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65228 0,00 

2265.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65229 0,00 

2266.  ДП "СК "Ольвія" Фальшпайол (2м х 8м) 65230 0,00 

2267.  ДП "СК "Ольвія" Упор ж/б для пакетирования катанки 65253 2 968,38 

2268.  ДП "СК "Ольвія" Упор ж/б для пакетирования катанки 65254 2 968,38 

2269.  ДП "СК "Ольвія" Рама для пакетирования катанки 

(кранов.подвеска) 

65255 6 033,63 

2270.  ДП "СК "Ольвія" Рама для пакетирования катанки 

(кранов.подвеска) 

65256 6 033,63 

2271.  ДП "СК "Ольвія" Ветродуйка + рукав с соплом BR550 Stihl 65402 0,00 

2272.  ДП "СК "Ольвія" Ветродуйка + рукав с соплом BR550 Stihl 65403 0,00 

2273.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65455 0,00 

2274.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65477 724,80 

2275.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65522 909,29 

2276.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65523 909,29 

2277.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65638 1 292,97 

2278.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

65639 1 293,24 

2279.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65818 5 924,95 

2280.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65819 5 924,95 

2281.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65820 5 924,95 

2282.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65821 5 924,95 

2283.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65822 5 924,95 

2284.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65823 5 924,95 

2285.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65824 5 924,95 

2286.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65825 5 924,95 
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2287.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65826 5 924,95 

2288.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65827 5 924,95 

2289.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65828 5 924,95 

2290.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65829 5 924,95 

2291.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65830 5 924,95 

2292.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65831 5 924,95 

2293.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65832 5 924,95 

2294.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65833 5 924,95 

2295.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65834 5 924,95 

2296.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65835 5 924,95 

2297.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65836 5 924,95 

2298.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65837 5 924,95 

2299.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65838 5 924,95 

2300.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65839 5 924,95 

2301.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65840 5 924,95 

2302.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA-

K3NNA3B/K3NNA5B 

66005 2 004,74 

2303.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувка ранцева BR 550 STIHL  

(двигун 4-MIX, швидкість повітря 89 м/с,  

кругле сопло) 

66066 2 112,33 

2304.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувка ранцева BR 550 STIHL  

(двигун 4-MIX, швидкість повітря 89 м/с,  

кругле сопло) 

66067 2 112,33 

2305.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувка ранцева BR 550 STIHL  

(двигун 4-MIX, швидкість повітря 89 м/с,  

кругле сопло) 

66068 2 112,33 

2306.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувка ранцева BR 550 STIHL  

(двигун 4-MIX, швидкість повітря 89 м/с,  

кругле сопло) 

66069 2 112,32 

2307.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила ''Husgvarna'' 365 66288 5 718,35 

2308.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила ''Husgvarna'' 365 66289 5 718,35 

2309.  ДП "СК "Ольвія" Кондіционер Carrier 42QHA018N 66464 12 176,01 

2310.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA-K3NNA  

1F/09NA-K3NNC7F 

66674 7 335,84 

2311.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

66990 13 317,08 

2312.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій Stihl BR 550, 64,8  

см.куб. 

67022 13 546,68 

2313.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф двустворчатый 14039 0,00 

2314.  ДП "СК "Ольвія" Картоф елемойка 14121 0,00 

2315.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 14164 0,00 

2316.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд 232" 61591 0,00 

2317.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер"Akira AC-W10"д/у 62830 0,00 

2318.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф приставной книжный 63483 0,00 

2319.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф приставной для одежды 63484 0,00 

2320.  ДП "СК "Ольвія" Стол 63485 0,00 

2321.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный двухместный 63486 0,00 

2322.  ДП "СК "Ольвія"   Кондиционер  Panasonic CS/CU-PA 9 

GKD 

64221 0,00 

2323.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  Daewoo DSB-095 LH 64227 0,00 

2324.  ДП "СК "Ольвія" Комплект инструмента 64379 171,42 

2325.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х400х600 64418 635,49 
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2326.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х400х600 64419 635,49 

2327.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 2200х600х800 64420 354,84 

2328.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1850х1850 64421 949,22 

2329.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 750х500х1000 64422 342,66 

2330.  ДП "СК "Ольвія" Тумба с мойкой 850х800х600 64423 1 040,16 

2331.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник МХМ 28-23 64743 608,19 

2332.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65745 6 082,06 

2333.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65746 6 082,06 

2334.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65747 6 082,06 

2335.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65748 6 082,06 

2336.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65749 6 082,06 

2337.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65750 6 082,06 

2338.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65751 6 082,06 

2339.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65752 6 082,06 

2340.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65753 6 082,06 

2341.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65754 6 082,06 

2342.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65755 6 082,06 

2343.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65756 6 082,06 

2344.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65757 6 082,06 

2345.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65758 6 082,06 

2346.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 9001 0,00 

2347.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор жидкокристаллический 65382 0,00 

2348.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор диагональ 39 65437 575,00 

2349.  ДП "СК "Ольвія" Проектор  NEC V300WG (WXGA. 3000  

ANSI Im) 

65642 1 305,31 

2350.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LED LG 39'' + криплення для  

ТВ(2шт) 

65678 0,00 

2351.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LG 47LB572V 66014 4 075,81 

2352.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LG 47LB572V 66015 4 075,82 

2353.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LG 47LB572V 66016 4 075,82 

2354.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LG 47LB572V 66017 4 075,81 

2355.  ДП "СК "Ольвія" Очищувач повітря  AIR CLEANER 66252 1 826,32 

2356.  ДП "СК "Ольвія"   Кондиціонер  "Gree" GWH12PB-

K3NNA1A 

66254 5 199,93 

2357.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор  LED UHD LG 65'' 65UH676V 66369 26 095,74 

2358.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер  GREE GWH12PC- 1F/12NC-

K3NNC7F 

66901 8 164,97 

2359.  ДП "СК "Ольвія"   Дозиметр-радіометр універсальний МКС-

У 

65519 8 096,11 

2360.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА" 65520 944,74 

2361.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

65521 777,18 

2362.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66271 4 386,96 

2363.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66272 4 386,96 

2364.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66273 4 386,96 

2365.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 ""EcotestCARD" 

66274 4 386,96 

2366.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66275 4 386,96 
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2367.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66276 4 386,97 

2368.  ДП "СК "Ольвія" Дозиметр гамма-випромінення 

індивідуальний ДКГ-21 "EcotestCARD" 

66277 4 386,96 

2369.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальниий на стисненому повітрі 

(AirXpress в компл.із панорам.маскою 3S- 

PS,стал.балон. 6л.) 

66893 21 012,66 

2370.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальниий на стисненому повітрі 

(AirXpress в компл.із панорам.маскою 3S- 

PSстал.балон. 6л.) 

66894 21 012,65 

2371.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальниий на стисненому повітрі 

(AirXpress в компл.із панорам.маскою 3S- 

PS,стал.балон. 6л.) 

66895 21 012,66 

2372.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальниий на стисненому повітрі 

(AirXpress в компл.із панорам.маскою 3S- 

PSстал.балон. 6л.) 

66896 21 012,65 

2373.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH12PC-

K3NNA1F/12NC-K3NNC7F 

66903 11 084,55 

2374.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер Gorenje GBU 200 E 66909 7 642,52 

2375.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор LG 32LH57OU 66910 6 126,13 

2376.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 12U-450 (акрил) 65485 208,85 

2377.  ДП "СК "Ольвія" Шафа підлогова 24U-600х600 (акрил) 65486 835,54 

2378.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65487 149,11 

2379.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65488 149,12 

2380.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65489 149,11 

2381.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65490 149,12 

2382.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65491 149,11 

2383.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65492 149,12 

2384.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65493 149,11 

2385.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65494 149,12 

2386.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65495 149,11 

2387.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65496 149,12 

2388.  ДП "СК "Ольвія" Шафа настінна 9U-580 (акрил) 65497 149,11 

2389.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65780 6 082,06 

2390.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер 65781 6 082,06 

2391.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66226 2 906,51 

2392.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66227 2 906,52 

2393.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66228 2 906,51 

2394.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66229 2 906,52 

2395.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66230 2 906,51 

2396.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66262 3 791,04 

2397.  ДП "СК "Ольвія" Акустична система активна Alto 

Professional TX-15 в комплекті 2шт 

66268 5 270,88 

2398.  ДП "СК "Ольвія"   Шафа кліматична ШКК-6U 66328 4 170,11 

2399.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66329 4 170,12 

2400.  ДП "СК "Ольвія" Шафа кліматична ШКК-6U 66330 4 170,11 

2401.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор 43” LG-43LK5910PLC 67015 9 907,25 

2402.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор 43” LG-43LK5910PLC 67016 9 907,25 

2403.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор 43” LG-43LK5910PLC 67017 9 907,25 

2404.  ДП "СК "Ольвія" Телевізор 43” LG-43LK5910PLC 67018 9 907,24 

2405.  ДП "СК "Ольвія" Холодильный шкаф 11 0,00 

2406.  ДП "СК "Ольвія" Набор мебели: стол с ящиками, пенал, 14185 0,00 
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тумбочка, тумба, шкаф 

2407.  ДП "СК "Ольвія" Минипекарня 14208 0,00 

2408.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Днепр-2" 33002 0,00 

2409.  ДП "СК "Ольвія" Тестомесильная машина 50322 0,00 

2410.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Норд-2" 61034 0,00 

2411.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная установка ИХМ 3.1-2 61044 0,00 

2412.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная установка ИХМ 3.1-2 61045 0,00 

2413.  ДП "СК "Ольвія" Набор мебели "Альфа": шкаф платяной, 

шкаф со стекл -2шт,шкаф для докум., стол 

письм.-2шт, стол прист 

61053 0,00 

2414.  ДП "СК "Ольвія" Котел пищеварочный КПЭ-60 61300 0,00 

2415.  ДП "СК "Ольвія" Котел пищеварочный КПЭ-60 61301 0,00 

2416.  ДП "СК "Ольвія" Котел пищеварочный КПЭ-60 61302 0,00 

2417.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  SPLIB 61328 0,00 

2418.  ДП "СК "Ольвія" Камера холодильная в комплекте 61358 0,00 

2419.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Норд"416 61419 0,00 

2420.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  LG 61528 0,00 

2421.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная камера"Минск" 61541 0,00 

2422.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  Funaj 61544 0,00 

2423.  ДП "СК "Ольвія" Ларь с корзинами 61550 0,00 

2424.  ДП "СК "Ольвія" Ларь с корзинами 61551 0,00 

2425.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная витрина горизонтальная 61557 0,00 

2426.  ДП "СК "Ольвія" Сейф офисный 61602 0,00 

2427.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 61650 0,00 

2428.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 61651 0,00 

2429.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 61652 0,00 

2430.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск" 61654 0,00 

2431.  ДП "СК "Ольвія" Набор мебели: ресепшин, тумба 

мобильная, стол Г-образный - 2шт, шкаф 

для одежды - 2шт, стол обеден. 

61687 0,00 

2432.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "LG-LSF1260 HL" 61688 0,00 

2433.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61722 0,00 

2434.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61723 0,00 

2435.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61724 0,00 

2436.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61725 0,00 

2437.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61726 0,00 

2438.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61727 0,00 

2439.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61728 0,00 

2440.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61729 0,00 

2441.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61730 0,00 

2442.  ДП "СК "Ольвія" Стол производственный А-14886 61731 0,00 

2443.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61732 0,00 

2444.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61733 0,00 

2445.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61734 0,00 

2446.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61735 0,00 

2447.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61736 0,00 

2448.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61737 0,00 

2449.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61738 0,00 

2450.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая ПЭ-4 61739 0,00 

2451.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая ПЭ-4 61740 0,00 

2452.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая ПЭ-4 61741 0,00 

2453.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая ПЭ-4 61742 0,00 
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2454.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая ПЭ-4 61743 0,00 

2455.  ДП "СК "Ольвія" Электродуховка ЭДМ 61744 0,00 

2456.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф пекарский "ШПЭСМ-3" 61745 0,00 

2457.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61746 0,00 

2458.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61747 0,00 

2459.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61748 0,00 

2460.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61749 0,00 

2461.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61750 0,00 

2462.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный производственный 61751 0,00 

2463.  ДП "СК "Ольвія" Стол приставной 61752 0,00 

2464.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61753 0,00 

2465.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61754 0,00 

2466.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61755 0,00 

2467.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61756 0,00 

2468.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61757 0,00 

2469.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61758 0,00 

2470.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61759 0,00 

2471.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61760 0,00 

2472.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61761 0,00 

2473.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61762 0,00 

2474.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61763 0,00 

2475.  ДП "СК "Ольвія" Стул 61764 0,00 

2476.  ДП "СК "Ольвія" Стол 61765 0,00 

2477.  ДП "СК "Ольвія" Комод 61766 0,00 

2478.  ДП "СК "Ольвія" Картина 61767 0,00 

2479.  ДП "СК "Ольвія" Картина 61768 0,00 

2480.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Индезит ОК1141" 61785 0,00 

2481.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник" Минск Атлант М- 268" 61787 0,00 

2482.  ДП "СК "Ольвія" Вытяжка"30 НТ ММС 12/28" 61789 0,00 

2483.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "DSH 135 R" 61798 0,00 

2484.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "PEN -952" 61801 0,00 

2485.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная витрина 61811 0,00 

2486.  ДП "СК "Ольвія" Стол приставной 61849 0,00 

2487.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж поворотный Б-12618 61850 0,00 

2488.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61851 0,00 

2489.  ДП "СК "Ольвія" Ванна моечная 61852 0,00 

2490.  ДП "СК "Ольвія" Мойка 2-х ванная 61853 0,00 

2491.  ДП "СК "Ольвія" Мойка 2-х ванная 61854 0,00 

2492.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 61876 0,00 

2493.  ДП "СК "Ольвія" Стол с тумбой 61877 0,00 

2494.  ДП "СК "Ольвія" Стол для ксерокса 61879 0,00 

2495.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для весов 61881 0,00 

2496.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 61883 0,00 

2497.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61884 0,00 

2498.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61885 0,00 

2499.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61886 0,00 

2500.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61887 0,00 

2501.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61888 0,00 

2502.  ДП "СК "Ольвія" Вентилятор"VORTICC NORDIK " 61889 0,00 

2503.  ДП "СК "Ольвія" Сервант 61895 0,00 

2504.  ДП "СК "Ольвія" Жаровня ЕС в комплекте 61905 0,00 

2505.  ДП "СК "Ольвія" Жаровня ЕС в комплекте 61906 0,00 
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2506.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61907 0,00 

2507.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61908 0,00 

2508.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61909 0,00 

2509.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61910 0,00 

2510.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61911 0,00 

2511.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61912 0,00 

2512.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61913 0,00 

2513.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61914 0,00 

2514.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61915 0,00 

2515.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61916 0,00 

2516.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61917 0,00 

2517.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61918 0,00 

2518.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61919 0,00 

2519.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61920 0,00 

2520.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61921 0,00 

2521.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61922 0,00 

2522.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61923 0,00 

2523.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61924 0,00 

2524.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61925 0,00 

2525.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61927 0,00 

2526.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61928 0,00 

2527.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61929 0,00 

2528.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61930 0,00 

2529.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61931 0,00 

2530.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61932 0,00 

2531.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61933 0,00 

2532.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61934 0,00 

2533.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61935 0,00 

2534.  ДП "СК "Ольвія" Стол 80-80 61936 0,00 

2535.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф встроенный 61947 0,00 

2536.  ДП "СК "Ольвія" Витрина 61950 0,00 

2537.  ДП "СК "Ольвія" Витрина 61951 0,00 

2538.  ДП "СК "Ольвія" Витрина 61952 0,00 

2539.  ДП "СК "Ольвія" Миксер 61953 0,00 

2540.  ДП "СК "Ольвія" Полочные элементы 61954 0,00 

2541.  ДП "СК "Ольвія" Витрина холдильная пристенная 61955 0,00 

2542.  ДП "СК "Ольвія" Холодильный шкаф 61976 0,00 

2543.  ДП "СК "Ольвія" Стол для весов 61980 0,00 

2544.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 62050 0,00 

2545.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62059 0,00 

2546.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62089 0,00 

2547.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62097 0,00 

2548.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная витрина в компл.с корзинами 62170 0,00 

2549.  ДП "СК "Ольвія" Весы электронные ВЭ-15-Т 62171 0,00 

2550.  ДП "СК "Ольвія" Стол-Г-образный 62255 0,00 

2551.  ДП "СК "Ольвія" Стенка 3-х секционная 62260 0,00 

2552.  ДП "СК "Ольвія" Полка угловая 62262 0,00 

2553.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  FTX35 62289 0,00 

2554.  ДП "СК "Ольвія" Полочные элементы 62347 0,00 

2555.  ДП "СК "Ольвія" Витрина холодильная 62348 0,00 

2556.  ДП "СК "Ольвія" Витрина холодильная 62349 0,00 

2557.  ДП "СК "Ольвія" Тумбочка 62369 0,00 
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2558.  ДП "СК "Ольвія" Тумбочка 62370 0,00 

2559.  ДП "СК "Ольвія" Набор подцветочников 62372 0,00 

2560.  ДП "СК "Ольвія" Набор навесных полок 62373 0,00 

2561.  ДП "СК "Ольвія" Кушетка в комнату гигиены 62374 0,00 

2562.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф буковый 2-х створчатый 62419 0,00 

2563.  ДП "СК "Ольвія" Тумба буковая 62420 0,00 

2564.  ДП "СК "Ольвія" Стол мраморный 62422 0,00 

2565.  ДП "СК "Ольвія" Мойка однованная 62435 0,00 

2566.  ДП "СК "Ольвія" Мойка однованная 62436 0,00 

2567.  ДП "СК "Ольвія" Мойка однованная 62437 0,00 

2568.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 62448 0,00 

2569.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для посуды 62449 0,00 

2570.  ДП "СК "Ольвія" Холодильная витрина 62453 0,00 

2571.  ДП "СК "Ольвія" Витрина тепловая (мармит) 62454 0,00 

2572.  ДП "СК "Ольвія" Тумба на роликах 62455 0,00 

2573.  ДП "СК "Ольвія" Пуфик 62461 0,00 

2574.  ДП "СК "Ольвія" Пуфик 62462 0,00 

2575.  ДП "СК "Ольвія" Вешалка 62463 0,00 

2576.  ДП "СК "Ольвія" Вешалка 62464 0,00 

2577.  ДП "СК "Ольвія" Столик журнальный 62465 0,00 

2578.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62466 0,00 

2579.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62467 0,00 

2580.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62468 0,00 

2581.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62469 0,00 

2582.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62470 0,00 

2583.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62471 0,00 

2584.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62472 0,00 

2585.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62473 0,00 

2586.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62474 0,00 

2587.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62475 0,00 

2588.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62476 0,00 

2589.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62477 0,00 

2590.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62478 0,00 

2591.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62479 0,00 

2592.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62480 0,00 

2593.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62481 0,00 

2594.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62482 0,00 

2595.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62483 0,00 

2596.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62484 0,00 

2597.  ДП "СК "Ольвія" Скамья мягкая 62485 0,00 

2598.  ДП "СК "Ольвія" Скамья деревянная 62486 0,00 

2599.  ДП "СК "Ольвія" Скамья деревянная 62487 0,00 

2600.  ДП "СК "Ольвія" Стол для компьютера 62488 0,00 

2601.  ДП "СК "Ольвія" Тумбочка под зеркало 62489 0,00 

2602.  ДП "СК "Ольвія" Зеркало в ламинате 62490 0,00 

2603.  ДП "СК "Ольвія" Подставка под цветы 62491 0,00 

2604.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62492 0,00 

2605.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62493 0,00 

2606.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для книг 62494 0,00 

2607.  ДП "СК "Ольвія" Фальшкаф 62495 0,00 

2608.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для сейфа 62506 0,00 

2609.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для холодильника 62507 0,00 
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2610.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 3 -х створчатый 62508 0,00 

2611.  ДП "СК "Ольвія" Секция из открытых полок 62509 0,00 

2612.  ДП "СК "Ольвія" Платяной шкаф 62510 0,00 

2613.  ДП "СК "Ольвія" Стол Г-образный 62511 0,00 

2614.  ДП "СК "Ольвія" Стол Г-образный 62512 0,00 

2615.  ДП "СК "Ольвія" Стол для заседаний 62513 0,00 

2616.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 62514 0,00 

2617.  ДП "СК "Ольвія" Доска сухостирочная 62555 0,00 

2618.  ДП "СК "Ольвія" Соковыжималка 62558 0,00 

2619.  ДП "СК "Ольвія" Весы механические РП-100 62627 0,00 

2620.  ДП "СК "Ольвія" Слайсер САЕ-200 62628 0,00 

2621.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник-ларь 62667 0,00 

2622.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф с открытыми полками 62708 0,00 

2623.  ДП "СК "Ольвія"   Стол Г-образный с надстройкой для газет 62735 0,00 

2624.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62737 0,00 

2625.  ДП "СК "Ольвія" Стол для компьютера 62752 0,00 

2626.  ДП "СК "Ольвія" Стол приставной 62759 0,00 

2627.  ДП "СК "Ольвія" Тумба с шухлядой 62766 0,00 

2628.  ДП "СК "Ольвія" Микроволновая печь  "LG MS-2352" 62936 0,00 

2629.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62937 0,00 

2630.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 62938 0,00 

2631.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 62939 0,00 

2632.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 62940 0,00 

2633.  ДП "СК "Ольвія" Стол двухтумбовый 62941 0,00 

2634.  ДП "СК "Ольвія" Стол однотумбовый 62942 0,00 

2635.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под цветы 62943 0,00 

2636.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под цветы 62944 0,00 

2637.  ДП "СК "Ольвія" Тумба с навесным зеркалом 62945 0,00 

2638.  ДП "СК "Ольвія" Диван 62984 0,00 

2639.  ДП "СК "Ольвія" Приставка к дивану 62994 0,00 

2640.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 63029 0,00 

2641.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для аппаратуры 63031 0,00 

2642.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для цветов 63032 0,00 

2643.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для цветов 63034 0,00 

2644.  ДП "СК "Ольвія" Тумба 63092 0,00 

2645.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 63093 0,00 

2646.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 63094 0,00 

2647.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 63095 0,00 

2648.  ДП "СК "Ольвія" Тумба-шкаф 63096 0,00 

2649.  ДП "СК "Ольвія" Стенка-горка 63097 0,00 

2650.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63099 0,00 

2651.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63100 0,00 

2652.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Минск" -268 63122 0,00 

2653.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63123 0,00 

2654.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63124 0,00 

2655.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63125 0,00 

2656.  ДП "СК "Ольвія" Стол приставной 63126 0,00 

2657.  ДП "СК "Ольвія" Тумба на роликах 63127 0,00 

2658.  ДП "СК "Ольвія" Подставка под цветы 63128 0,00 

2659.  ДП "СК "Ольвія" Стенка для книг 63173 0,00 

2660.  ДП "СК "Ольвія" Стенка-горка 63188 0,00 

2661.  ДП "СК "Ольвія" Стол под компьютер 63202 0,00 
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2662.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 63204 0,00 

2663.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 63216 0,00 

2664.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 63218 0,00 

2665.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 63219 0,00 

2666.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 63220 0,00 

2667.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 63221 0,00 

2668.  ДП "СК "Ольвія" Весы электронные  DB-150H 63235 0,00 

2669.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Минск"268 63236 0,00 

2670.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "Akai" 63258 0,00 

2671.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер "Starway KFR-50" 63272 0,00 

2672.  ДП "СК "Ольвія" Картофелечистка МОК-300 63326 0,00 

2673.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 63426 0,00 

2674.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 63427 0,00 

2675.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд"-241 63462 0,00 

2676.  ДП "СК "Ольвія" Бензопила  L37 13" 63479 0,00 

2677.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 63536 0,00 

2678.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  Daewoo DSB 185 LH 63635 0,00 

2679.  ДП "СК "Ольвія"   Стенд по охране труда 2200х3400х550 63752 0,00 

2680.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 63781 0,00 

2681.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 63782 0,00 

2682.  ДП "СК "Ольвія" Стол офисный 63783 0,00 

2683.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 63784 0,00 

2684.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  Yamaha 63955 0,00 

2685.  ДП "СК "Ольвія" Контейнер МХ 1000(бак) 63965 0,00 

2686.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 63994 0,00 

2687.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 63995 0,00 

2688.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 63997 0,00 

2689.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 64001 0,00 

2690.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 64003 0,00 

2691.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 64004 0,00 

2692.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS-24 64008 0,00 

2693.  ДП "СК "Ольвія" Стенд"Правила дорожного движения" в 

виде книжки на подставке 

64187 233,97 

2694.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  Daewoo DSB-125 LH 64229 0,00 

2695.  ДП "СК "Ольвія" Машина стиральная  LG F 1020 TD 5 64249 0,00 

2696.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64288 147,34 

2697.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64289 147,34 

2698.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64290 147,34 

2699.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64291 147,34 

2700.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64292 147,34 

2701.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64293 147,34 

2702.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64294 147,34 

2703.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 2200х650х600 64295 147,34 

2704.  ДП "СК "Ольвія" Тумба для моющего 900х1250 64296 139,04 

2705.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 750х1200х850 64297 117,62 

2706.  ДП "СК "Ольвія" Ключница 650х1000х150 64298 86,55 

2707.  ДП "СК "Ольвія" Стол кухонный 750х2000х1400 64299 333,23 

2708.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник МХМ 40-11 64301 281,80 

2709.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 1600х1650х750 64325 236,68 

2710.  ДП "СК "Ольвія" Сушилка электрическая 64326 0,00 

2711.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1750х1800 64407 1 146,18 

2712.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник  Indesit TT 85 64437 1 176,39 
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2713.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор ж/к Samsung LE 26 B 450 C4  

WXUA 

64455 1 789,59 

2714.  ДП "СК "Ольвія" Кусторез 343 FR 64505 0,00 

2715.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Lumix Mac 07 R 64530 0,00 

2716.  ДП "СК "Ольвія" Водонагреватель электрический Elektrolux 

100 

64534 0,00 

2717.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Lessar LS H 48 64566 4 355,02 

2718.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Lessar LS H 48 64567 3 301,56 

2719.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Lessar LS H 48 64568 3 301,25 

2720.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Atlant MXM -2819-90 64575 1 593,82 

2721.  ДП "СК "Ольвія"   Бойлер 500 литров NTR/1mpa Drazice 64576 0,00 

2722.  ДП "СК "Ольвія" Электромясорубка Panasonic мод.MK- 

G1800 PWTQ 

64577 0,00 

2723.  ДП "СК "Ольвія" Холодильнтк "Атлант"МХМ 2808-90 64611 1 493,28 

2724.  ДП "СК "Ольвія" Морозильная камера Torino 1400 M 64613 8 785,23 

2725.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х2400х950 64688 388,85 

2726.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х2400х950 64689 389,44 

2727.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64694 0,00 

2728.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64695 0,00 

2729.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64696 0,00 

2730.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64697 0,00 

2731.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64698 0,00 

2732.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64699 0,00 

2733.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64700 0,00 

2734.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64701 0,00 

2735.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64702 0,00 

2736.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64703 0,00 

2737.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64704 0,00 

2738.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64705 0,00 

2739.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64706 0,00 

2740.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64707 0,00 

2741.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64708 0,00 

2742.  ДП "СК "Ольвія" Стенд объемный 1400х900 мм "Стандарт" 64709 0,00 

2743.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64749 0,00 

2744.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64750 0,00 

2745.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64751 0,00 

2746.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64752 0,00 

2747.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64753 0,00 

2748.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64754 0,00 

2749.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64755 0,00 

2750.  ДП "СК "Ольвія" Кресло крутящееся "Президиум" 64756 0,00 

2751.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер LG09 LHT 64827 0,00 

2752.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1500х1350 64828 0,00 

2753.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1670х1600 64844 932,32 

2754.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1400х700 64845 341,09 

2755.  ДП "СК "Ольвія" Стол 750х1200х600 64846 305,53 

2756.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф плательный 64847 319,62 

2757.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х600х400 64848 458,13 

2758.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200х600х400 64849 458,13 

2759.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Indesit TT 85 Wh 64932 647,61 

2760.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер JSAKA OST - 09 H 1 64996 783,18 

2761.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер OSAKA OST -09H1 64997 786,85 
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2762.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер OSAKA OST -09H1 64999 0,00 

2763.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер OSAKA OST -09H1 65001 768,52 

2764.  ДП "СК "Ольвія" Сейф ТШ4Д-17 65035 707,03 

2765.  ДП "СК "Ольвія" Жарочный шкаф 3 -х секционный ДЭЗ 65065 0,00 

2766.  ДП "СК "Ольвія" Ресепшн 1200*3800*500 инв. № 65258 65258 0,00 

2767.  ДП "СК "Ольвія" Тумба ДСП 1240*600*970 выбеленый дуб 

інв. № 65269 

65269 0,00 

2768.  ДП "СК "Ольвія" Тумба 750х1250х500інв. № 65270 65270 0,00 

2769.  ДП "СК "Ольвія" Ресепшн 1100*1300*400 65271 0,00 

2770.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф книжный 2200х800х600 65272 0,00 

2771.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаги с стекляными дверями 

2200х700х400 

65273 0,00 

2772.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаги с стекляными дверями 

2200х700х400 

65274 0,00 

2773.  ДП "СК "Ольвія" Стол письменный 1800*800*750 венге 65275 0,00 

2774.  ДП "СК "Ольвія" Тумба приставная 1600*460*940 венге інв. 

№ 65276 

65276 0,00 

2775.  ДП "СК "Ольвія" Стол для совещаний ДСП 2600*1200*750 65277 0,00 

2776.  ДП "СК "Ольвія" Стол руководителя 790*2460*770 65280 0,00 

2777.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 2275*800*395 65281 0,00 

2778.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 2275*800*395 65282 0,00 

2779.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф платяной 2275*1000*395 65283 0,00 

2780.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф со стеклянными полками 

2275*1400*395 

65284 0,00 

2781.  ДП "СК "Ольвія" Стол руководителя 765*2020*745 65285 0,00 

2782.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 2275*1000*390 65286 0,00 

2783.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф (угловые полки ) 2275*1320*390 65287 0,00 

2784.  ДП "СК "Ольвія"   Диван трехместный Ника-В-1800 

зеленый 

65294 0,00 

2785.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Samsung RB 31 65295 0,00 

2786.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65296 0,00 

2787.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65297 0,00 

2788.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65298 0,00 

2789.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65299 0,00 

2790.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65300 0,00 

2791.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65301 0,00 

2792.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A  

+монтажный комплект 

65302 0,00 

2793.  ДП "СК "Ольвія" Ресепшн с картотекой 65303 0,00 

2794.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг со стекл. дверями 

2200*600*400 

65304 0,00 

2795.  ДП "СК "Ольвія" Стол с двумя тумбами 750*1600*1600 65305 0,00 

2796.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 750*1400*1400 65306 0,00 

2797.  ДП "СК "Ольвія" Стол с тумбой 750*2000*900 65307 0,00 

2798.  ДП "СК "Ольвія" Горка для бумаг 1500*1750*400 65308 0,00 

2799.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 2-х тумбовый 1570*1480 65309 0,00 
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2800.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 2-х тумбовый 1570*1480 65310 0,00 

2801.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 2-х тумбовый 1570*1480 65311 0,00 

2802.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 2-х тумбовый 1750*1660 65313 0,00 

2803.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 2-х тумбовый 1750*1660 65314 0,00 

2804.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф с зеркалом 2010*1200*420 65315 0,00 

2805.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 1-х тумбовый 1750*1500 65316 0,00 

2806.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-09A 

+монтажный комплект 

65317 0,00 

2807.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг со стекл. дверями 

2200*600*400 

65318 0,00 

2808.  ДП "СК "Ольвія" Знищувач Р-55 с Смужки 3,9*50мм 65319 0,00 

2809.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-09A 

+монтажный комплект 

65322 0,00 

2810.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-12A 

+монтажный комплект 

65323 0,00 

2811.  ДП "СК "Ольвія" Диван Визит двойной 65368 0,00 

2812.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор-ЛЕб 50 LC50LE751V 65369 0,00 

2813.  ДП "СК "Ольвія" Комплект: диван + 2 кресла (кожа) 65370 0,00 

2814.  ДП "СК "Ольвія" Комод "Соната-3" 65371 0,00 

2815.  ДП "СК "Ольвія" Стол журнальний "Мадрид" 65372 0,00 

2816.  ДП "СК "Ольвія" Стол 2-х тумбовий 790*2100*750 65373 0,00 

2817.  ДП "СК "Ольвія" Конференцстол 755*3500*1100 65374 0,00 

2818.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для документов 1900*902*445 65375 0,00 

2819.  ДП "СК "Ольвія" Кофемашина с кофемолкой Magnifica 

Delongi 

65383 0,00 

2820.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф угловой 2160*905*705 65391 0,00 

2821.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж 65392 0,00 

2822.  ДП "СК "Ольвія" Стеллаж 65393 0,00 

2823.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F123LH 65395 0,00 

2824.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F123LH 65396 0,00 

2825.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F093LH 65397 0,00 

2826.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F093LH 65398 0,00 

2827.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F093LH 65399 0,00 

2828.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер DAEWOO DSB-F093LH 65400 0,00 

2829.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер LG C24LTR 65401 0,00 

2830.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг 2200*700*400 65404 0,00 

2831.  ДП "СК "Ольвія" Стол с ящиками 750*1700*700 65405 0,00 

2832.  ДП "СК "Ольвія" Стол с ящиками 750*1700*700 65406 0,00 

2833.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг с витриной 

2200*1000*400 

65407 0,00 

2834.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для бумаг с витриной 

2200*1000*400 

65408 0,00 

2835.  ДП "СК "Ольвія"   Стенд мобільний поп-ал Спрінг Цервд 

2х3 

65453 0,00 

2836.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер TOSOT GN-07A  

+монтажный комплект 

65470 355,54 

2837.  ДП "СК "Ольвія" Знищувач документів DS-1 11 л. 

фрагменти 3,9*35м 

65472 0,00 

2838.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ЛІЕЕБХЕРР Т 1404 65473 322,62 

2839.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ЛІЕЕБХЕРР Т 1404 65478 361,11 

2840.  ДП "СК "Ольвія" Сейф YB-600A 65479 590,51 

2841.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65505 594,65 
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2842.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-09AUN 65515 746,19 

2843.  ДП "СК "Ольвія" Табло інформаційне ІТ-09Т 65518 2 608,04 

2844.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-18AHB 65524 1 199,69 

2845.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-24AHB 65525 1 470,15 

2846.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер Neo Clima NS-18AHB 65526 1 788,41 

2847.  ДП "СК "Ольвія"   Брошюровщик Pulsar  А4 ручн.толщ.15 л 65593 734,83 

2848.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник ЛІЕБХЕРР Т 1514 65637 711,50 

2849.  ДП "СК "Ольвія"   Кресло кожаное Модус стиль LЕ А черн. 65667 699,52 

2850.  ДП "СК "Ольвія" Анемометр сигнальний цифровий 

М95МКК 

65877 1 622,64 

2851.  ДП "СК "Ольвія" Стенд (1,0 х 1,20 м) 65878 5 798,14 

2852.  ДП "СК "Ольвія" Стенд (1,0 х 1,20 м) 65879 6 149,14 

2853.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA- 

K3NNA3B/K3NNA5B 

66001 2 004,75 

2854.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA- 

K3NNA3B/K3NNA5B 

66002 2 004,75 

2855.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA- 

K3NNA3B/K3NNA5B 

66003 2 004,75 

2856.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер GREE GWH09PA- 

K3NNA3B/K3NNA5B 

66004 2 004,75 

2857.  ДП "СК "Ольвія" Шафа для одягу 2000х1000х800 66007 823,72 

2858.  ДП "СК "Ольвія" Стенд (1,6 х 1.2 м) 66123 12 710,00 

2859.  ДП "СК "Ольвія" Знищувач паперу  Fellowes DS-1 66215 1 435,08 

2860.  ДП "СК "Ольвія" Знищувач паперу  Fellowes DS-1 66216 1 435,07 

2861.  ДП "СК "Ольвія"   Кондиціонер  Gree GWH12QC-K3DNA2G 66221 5 007,45 

2862.  ДП "СК "Ольвія" Стенд двубічний рухомий 66223 3 557,21 

2863.  ДП "СК "Ольвія" Стенд (1,6 х 1.2 м) 66270 10 181,24 

2864.  ДП "СК "Ольвія" Стенд - учебное пособие "Защитим порт от 

пожара" 

66291 7 396,48 

2865.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер  GREE GWH12NB- 

K3NNA4A\B1A cold plasma 

66292 5 203,27 

2866.  ДП "СК "Ольвія" Кавова машина  Gaggia Syncrony Logic 66363 7 187,00 

2867.  ДП "СК "Ольвія" Знищувач паперу  Fellowes DS-1 66402 3 753,17 

2868.  ДП "СК "Ольвія" Кофемашина  Jaggia Syncrony Logic 66403 8 894,78 

2869.  ДП "СК "Ольвія" Очищувач повітря фотокаталітичний із 

зволоженням  МСК75JVM-К 

66422 11 171,18 

2870.  ДП "СК "Ольвія" Кавоварка експресо DELONGHI ESAM  

2800 SB+набір стаканів 

66564 6 801,72 

2871.  ДП "СК "Ольвія" Вітрина склянна 66565 4 900,00 

2872.  ДП "СК "Ольвія" Вітрина склянна 66566 4 900,00 

2873.  ДП "СК "Ольвія" Вітрина склянна 66567 4 900,00 

2874.  ДП "СК "Ольвія" Газонокасарка електр. AL-KO ,Comfort 

46,4 Silver 

66573 5 799,65 

2875.  ДП "СК "Ольвія" Крісло поворотне  FORSAGE ECO-07 67021 7 011,17 

2876.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 2-х кам. 91 0,00 

2877.  ДП "СК "Ольвія" Диван П-образный 62460 0,00 

2878.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная 62963 0,00 

2879.  ДП "СК "Ольвія" Шлифмашина угловая 62964 0,00 

2880.  ДП "СК "Ольвія" Фен 62971 0,00 

2881.  ДП "СК "Ольвія" Морозильная камера"Стинол" 63101 0,00 

2882.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор АV-2104 63290 0,00 

2883.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник  DSE25000 А ВЕКО 63447 0,00 
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2884.  ДП "СК "Ольвія" Сетка подтрапная 4х6 64088 0,00 

2885.  ДП "СК "Ольвія" Плита электрическая  Gorenje E 271 W 64154 26,01 

2886.  ДП "СК "Ольвія" Мультиметр  RD-701 64176 0,00 

2887.  ДП "СК "Ольвія" Прибор частотомер 64340 231,21 

2888.  ДП "СК "Ольвія" Сетка подтрапная 4х4 64585 0,00 

2889.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  LG09 LHT 64825 0,00 

2890.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  LG09 LHT 64826 0,00 

2891.  ДП "СК "Ольвія" Мойка высокого давления "Кёрхер" К 

5,600(бытовая) 

65018 0,00 

2892.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 141 0,00 

2893.  ДП "СК "Ольвія" Диван -П- образный 62295 0,00 

2894.  ДП "СК "Ольвія" Диван для механиков 62296 0,00 

2895.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор  JVC-1435 62987 0,00 

2896.  ДП "СК "Ольвія" Дрель ударная  SBE-850 в комплекте 63046 0,00 

2897.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор "Philips"21РТ 63283 0,00 

2898.  ДП "СК "Ольвія" Морозильная камера "Норд" 63291 0,00 

2899.  ДП "СК "Ольвія" Показывающий прибор И-183 63626 0,00 

2900.  ДП "СК "Ольвія" Сетка подтрапная 4х6 64087 0,00 

2901.  ДП "СК "Ольвія" Сетка подтрапная 4х6 64586 0,00 

2902.  ДП "СК "Ольвія" Нутромер НІ 50-160 1кл. быт. 64767 0,00 

2903.  ДП "СК "Ольвія" Нутромер НІ 160-250 2кл. быт. 64768 0,00 

2904.  ДП "СК "Ольвія" Нутромер НІ 250-450 быт. 64769 0,00 

2905.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  LG 09 LHT 64920 1 826,23 

2906.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер  LG 09 LHT 64921 1 826,23 

2907.  ДП "СК "Ольвія" Бетонолом Б3 65452 198,23 

2908.  ДП "СК "Ольвія" Молоток відбійний електричний  Bosch  

GSH 5 CE 

65668 1 099,98 

2909.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер  Gorenje OGBS 100 OR V9 66911 5 822,84 

2910.  ДП "СК "Ольвія" Віброплита "Кентавр" ВП-90-1КБ 66912 11 104,22 

2911.  ДП "СК "Ольвія" Електроводонагрівач "ТИТАН" 15/300 66913 14 851,54 

2912.  ДП "СК "Ольвія" Перфоратор  Metabo KH 5-40. SDS-MAX 66985 7 934,69 

2913.  ДП "СК "Ольвія" Повітродувний пристрій  STIHL 

BR700,2.8/3.8 кВт/л.с.64ю8 см3,1860 

м3/год.,10.8 кг 

67019 14 483,25 

2914.  ДП "СК "Ольвія" Бетонолом Б3 67020 6 588,33 

2915.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф навесной 62988 0,00 

2916.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальний АСВ-2 65722 769,17 

2917.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальний АСВ-2 65723 769,17 

2918.  ДП "СК "Ольвія" Апарат дихальний АСВ-2 65724 769,17 

2919.  ДП "СК "Ольвія" Пральна машина  LG F1020TD 65725 830,50 

2920.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник Samsung RT25HAR4DSA 66258 3 986,56 

2921.  ДП "СК "Ольвія" Морозильная камера  HOTPOINT- 

ARISTON RMUP 167 X NF 

66260 3 681,57 

2922.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер №9 сплит система 66279 18 111,76 

2923.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер №9 сплит система 66280 18 111,76 

2924.  ДП "СК "Ольвія" Кондиціонер №9 сплит система 66281 18 111,76 

2925.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер на 80л 66282 8 794,99 

2926.  ДП "СК "Ольвія" Бойлер на 30л 66283 3 586,31 

2927.  ДП "СК "Ольвія" Насос занурюємий (дренажний) ТS40 / 

14А 1-230-50-2-10М КА 

66458 5 975,32 

2928.  ДП "СК "Ольвія" Кровать хирургическая 14307 0,00 

2929.  ДП "СК "Ольвія" Кровать хирургическая 14310 0,00 
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2930.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 29001 0,00 

2931.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 29002 0,00 

2932.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф 29003 0,00 

2933.  ДП "СК "Ольвія" Облучатель УГИ-1 61264 0,00 

2934.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат УЗТ-1.01 61265 0,00 

2935.  ДП "СК "Ольвія" Камера для хранения стерильных изделий 61558 0,00 

2936.  ДП "СК "Ольвія" Кушетка 61564 0,00 

2937.  ДП "СК "Ольвія" Кушетка 61565 0,00 

2938.  ДП "СК "Ольвія" Кушетка 61566 0,00 

2939.  ДП "СК "Ольвія" Кушетка 61567 0,00 

2940.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф медицинский 61578 0,00 

2941.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф медицинский 61579 0,00 

2942.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф медицинский 61580 0,00 

2943.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Норд" 61585 0,00 

2944.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник "Минск-Атлант" 61586 0,00 

2945.  ДП "СК "Ольвія" Стол угловой 61587 0,00 

2946.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат для искуственой вентиляции 

легких 

61603 0,00 

2947.  ДП "СК "Ольвія" Комод 61623 0,00 

2948.  ДП "СК "Ольвія" Набор мебели 61624 0,00 

2949.  ДП "СК "Ольвія" Стерилизатор ГП-20 62049 0,00 

2950.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под стерилизатор 62094 0,00 

2951.  ДП "СК "Ольвія" Тумба под стерилизатор 62095 0,00 

2952.  ДП "СК "Ольвія" Матрац противопролежный 62395 0,00 

2953.  ДП "СК "Ольвія" Стол 62501 0,00 

2954.  ДП "СК "Ольвія" Диван 62502 0,00 

2955.  ДП "СК "Ольвія" Пуфик 62503 0,00 

2956.  ДП "СК "Ольвія" Холодильник"Минск" 62661 0,00 

2957.  ДП "СК "Ольвія" Носилки НСС П-2-2 62858 0,00 

2958.  ДП "СК "Ольвія" Телевизор  Tv21SONY KV BZ 21M71 63443 0,00 

2959.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Daewoo DSB 245 LH 63636 0,00 

2960.  ДП "СК "Ольвія" Алкотест-203 64432 0,00 

2961.  ДП "СК "Ольвія" Алкотестер Алкотест-203 64487 0,00 

2962.  ДП "СК "Ольвія" Алкотестер Алкотест-203 64488 0,00 

2963.  ДП "СК "Ольвія" Алкотестер "Алконт -203" 64712 0,00 

2964.  ДП "СК "Ольвія" Алкотестер "Алконт -203" 64713 0,00 

2965.  ДП "СК "Ольвія" Електрокардіограф  ECG300G (HEACO 

(НЕАСО LTD) 

65591 6 375,11 

2966.  ДП "СК "Ольвія" Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 65665 1 136,83 

2967.  ДП "СК "Ольвія" Апарат для місцевої дарсонвалізації 

Корона-С 

65666 696,83 

2968.  ДП "СК "Ольвія" Машина пральна  Hotpoint Aricton  

AQP1070D 49 EUIB 

65994 1 741,81 

2969.  ДП "СК "Ольвія" Компрессорный ингалятор  OMRON Comp  

AIR C900 

65995 1 209,35 

2970.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор (Алкотестер) Алкофор s50 66404 4 165,18 

2971.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор(Алкотестер) Алкофор 505 66405 4 531,49 

2972.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор(Алкотестер) Алкофор 505 66406 4 531,49 

2973.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор(Алкотестер) Алкофор 505 66407 4 531,48 

2974.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор(Алкотестер) Алкофор 505 66568 6 436,82 

2975.  ДП "СК "Ольвія" Газоаналізатор(Алкотестер) Алкофор 505 66569 6 436,82 

2976.  ДП "СК "Ольвія" Фотокамера цифровая 63014 0,00 
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2977.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64354 251,61 

2978.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64355 251,61 

2979.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64356 251,61 

2980.  ДП "СК "Ольвія" Стол обеденный 64357 141,03 

2981.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1700х1600 64358 409,33 

2982.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1700х1600 64359 393,78 

2983.  ДП "СК "Ольвія" Стол рабочий 750х1700х1600 64360 211,67 

2984.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64361 271,87 

2985.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для одежды 64362 253,15 

2986.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для папок 64363 255,72 

2987.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для папок 64364 255,72 

2988.  ДП "СК "Ольвія" Шкаф для папок 64365 255,72 

2989.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS 07 64508 1 522,28 

2990.  ДП "СК "Ольвія" Кондиционер Yamaha AS 12 64509 1 841,25 

2991.  ДП "СК "Ольвія" Тепловізор Bosch GTC 400 C Professional 67144 26 701,78 

2992.  ДП "СК "Ольвія" Бак для нефтепродуктов 8008 0,00 

2993.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65163 4 370,63 

2994.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65164 4 370,63 

2995.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65165 4 370,63 

2996.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65166 4 370,63 

2997.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65167 4 370,63 

2998.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65168 4 370,63 

2999.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65169 4 370,63 

3000.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65170 4 370,63 

3001.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65171 4 370,63 

3002.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65172 4 370,63 

3003.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65173 4 370,63 

3004.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65174 4 370,63 

3005.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65175 4 370,63 

3006.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65176 4 370,63 

3007.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65177 4 370,63 

3008.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65178 4 370,63 

3009.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65179 4 370,63 

3010.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65180 4 370,63 

3011.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65181 4 370,63 

3012.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65182 4 370,63 

3013.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65183 4 370,63 

3014.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65184 4 370,63 

3015.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65185 4 370,63 

3016.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65186 4 370,63 

3017.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65187 4 370,63 

3018.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65188 4 370,63 

3019.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65189 4 370,63 

3020.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65190 4 370,63 

3021.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65191 4 370,63 

3022.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65192 4 370,63 

3023.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65193 4 370,63 

3024.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65194 4 370,63 

3025.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65195 4 370,63 

3026.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65196 4 370,63 

3027.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65197 4 370,63 

3028.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65198 4 370,63 
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3029.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65199 4 370,63 

3030.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65200 4 370,63 

3031.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65201 4 370,63 

3032.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65202 4 370,63 

3033.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65203 4 370,63 

3034.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65204 4 370,63 

3035.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65205 4 370,63 

3036.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65206 4 370,63 

3037.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65207 4 370,63 

3038.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65208 4 370,63 

3039.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65209 4 370,63 

3040.  ДП "СК "Ольвія" Элемент железобетонного ограждения 65210 4 370,63 

3041.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65606 5 281,16 

3042.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65607 5 281,14 

3043.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65608 5 281,16 

3044.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65609 5 281,14 

3045.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65610 5 281,16 

3046.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65611 5 281,14 

3047.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65612 5 281,16 

3048.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65613 5 281,14 

3049.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65614 5 281,16 

3050.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65615 5 281,14 

3051.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65616 5 281,16 

3052.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65617 5 281,14 

3053.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65618 5 281,16 

3054.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65619 5 281,14 

3055.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65620 5 281,16 

3056.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65621 5 281,14 

3057.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65622 5 127,47 

3058.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65623 5 127,46 

3059.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65624 5 127,48 

3060.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65625 5 127,46 

3061.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 65626 5 127,47 
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стенка) 3000X2000X1200 

3062.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65627 5 127,46 

3063.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65628 5 127,47 

3064.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65629 5 127,47 

3065.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65630 5 127,47 

3066.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65631 5 127,46 

3067.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65632 5 127,47 

3068.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65633 5 127,47 

3069.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65634 5 127,47 

3070.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65635 5 127,46 

3071.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65679 5 166,85 

3072.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65680 5 166,85 

3073.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65681 5 166,85 

3074.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65682 5 166,84 

3075.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65683 5 166,85 

3076.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65684 5 166,85 

3077.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65685 5 166,85 

3078.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65686 5 166,84 

3079.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65687 5 166,85 

3080.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65688 5 166,85 

3081.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65689 5 166,85 

3082.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65690 5 166,84 

3083.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65691 5 166,86 

3084.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65692 5 166,84 

3085.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65693 5 166,85 

3086.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65694 5 166,84 

3087.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65695 5 166,86 
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3088.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65696 5 166,84 

3089.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65697 5 166,85 

3090.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65698 5 166,84 

3091.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65699 5 166,86 

3092.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65700 5 166,84 

3093.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65887 4 913,90 

3094.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65888 4 913,90 

3095.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65889 4 913,90 

3096.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65890 4 913,90 

3097.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65891 4 913,90 

3098.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65892 4 913,90 

3099.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65893 4 913,90 

3100.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65894 4 913,90 

3101.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65895 4 913,90 

3102.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65896 4 913,90 

3103.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65897 4 913,90 

3104.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65898 4 913,90 

3105.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65899 4 913,90 

3106.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65900 4 913,90 

3107.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65901 4 913,90 

3108.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65902 4 913,90 

3109.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65903 4 913,90 

3110.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65904 4 913,90 

3111.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65905 4 913,90 

3112.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65906 4 913,90 

3113.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65907 4 913,90 

3114.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 65908 4 913,90 
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стенка) 3000X2000X1200 

3115.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65909 4 913,90 

3116.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65910 4 913,90 

3117.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65911 4 913,90 

3118.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65912 4 913,90 

3119.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65913 4 913,90 

3120.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65914 4 913,90 

3121.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65915 4 913,90 

3122.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65916 4 913,90 

3123.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65917 4 913,90 

3124.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65918 4 913,90 

3125.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65919 4 913,90 

3126.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65920 4 913,90 

3127.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65921 4 913,90 

3128.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65922 4 913,90 

3129.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65923 4 913,90 

3130.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65924 4 913,90 

3131.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65925 4 913,90 

3132.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65926 4 913,90 

3133.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65927 4 913,90 

3134.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65928 4 913,90 

3135.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65929 4 913,90 

3136.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65930 4 913,90 

3137.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65931 4 913,90 

3138.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65932 4 913,90 

3139.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65933 4 913,90 

3140.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65934 4 913,90 
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3141.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65935 4 913,90 

3142.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65936 4 913,90 

3143.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65937 4 913,90 

3144.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65938 4 913,90 

3145.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65939 4 913,90 

3146.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65940 4 913,90 

3147.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65941 4 913,90 

3148.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65942 4 913,90 

3149.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65943 4 913,90 

3150.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65944 4 913,90 

3151.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65945 4 913,90 

3152.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65946 4 913,90 

3153.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65947 4 913,90 

3154.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65948 4 913,90 

3155.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65949 4 913,90 

3156.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65950 4 913,90 

3157.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65951 4 913,90 

3158.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65952 4 913,90 

3159.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65953 4 913,90 

3160.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65954 4 913,90 

3161.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65955 4 913,90 

3162.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65956 4 913,90 

3163.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65957 4 913,90 

3164.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65958 4 913,90 

3165.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65959 4 913,90 

3166.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65960 4 913,90 

3167.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 65961 4 913,90 
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стенка) 3000X2000X1200 

3168.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65962 4 913,90 

3169.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65963 4 913,90 

3170.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

65964 4 913,90 

3171.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66026 6 565,73 

3172.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66027 6 565,72 

3173.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66028 6 565,73 

3174.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66029 6 565,73 

3175.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66030 6 565,72 

3176.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66031 6 565,73 

3177.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66032 6 565,72 

3178.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66033 6 565,73 

3179.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66034 6 565,73 

3180.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66035 6 565,72 

3181.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66036 6 565,73 

3182.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66037 6 565,73 

3183.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66038 6 565,72 

3184.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66039 6 565,73 

3185.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66040 6 565,72 

3186.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66041 6 565,73 

3187.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66042 6 565,73 

3188.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66043 6 565,72 

3189.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66044 6 565,73 

3190.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66045 6 565,73 

3191.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66046 6 565,72 

3192.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66047 6 565,73 

3193.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66048 6 565,72 
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3194.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66049 6 565,73 

3195.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66050 6 565,73 

3196.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66051 6 565,72 

3197.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66052 6 565,73 

3198.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66053 6 565,73 

3199.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66054 6 565,72 

3200.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66055 6 565,73 

3201.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66056 6 565,72 

3202.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66057 6 565,73 

3203.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66058 6 565,73 

3204.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66059 6 565,72 

3205.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66060 6 565,73 

3206.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66061 6 565,73 

3207.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66062 6 565,72 

3208.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66063 6 565,73 

3209.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66064 6 565,72 

3210.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66065 6 565,73 

3211.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66137 6 658,85 

3212.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66138 6 658,84 

3213.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66139 6 658,85 

3214.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66140 6 658,85 

3215.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66141 6 658,84 

3216.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66142 6 658,85 

3217.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66143 6 658,85 

3218.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66144 6 658,84 

3219.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66145 6 658,85 

3220.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 66146 6 658,85 
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стенка) 3000X2000X1200 

3221.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66147 6 658,84 

3222.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66148 6 658,85 

3223.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66149 6 658,85 

3224.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66150 6 658,84 

3225.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66151 6 658,85 

3226.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66152 6 658,85 

3227.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66153 6 658,84 

3228.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66154 6 658,85 

3229.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66155 6 658,85 

3230.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66156 6 658,84 

3231.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66157 6 658,85 

3232.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66158 6 658,85 

3233.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66159 6 658,84 

3234.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66160 6 658,85 

3235.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66161 6 658,85 

3236.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66162 6 658,84 

3237.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66163 6 658,85 

3238.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66164 6 658,85 

3239.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66165 6 658,84 

3240.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66166 6 658,85 

3241.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66167 6 658,85 

3242.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66168 6 658,84 

3243.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66169 6 658,85 

3244.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66170 6 658,85 

3245.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66171 6 658,84 

3246.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66172 6 658,85 
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3247.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66173 6 658,85 

3248.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66174 6 658,84 

3249.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66175 6 658,85 

3250.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66176 6 658,85 

3251.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66177 6 658,84 

3252.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66178 6 658,85 

3253.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66179 6 658,85 

3254.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66180 6 658,84 

3255.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66181 6 658,85 

3256.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66182 6 658,85 

3257.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66183 6 658,84 

3258.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66184 6 658,85 

3259.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66185 6 658,85 

3260.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66186 6 658,84 

3261.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66187 6 658,85 

3262.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66188 6 658,85 

3263.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66189 6 658,84 

3264.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66190 6 658,85 

3265.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66191 6 658,85 

3266.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66192 6 658,84 

3267.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66193 6 658,85 

3268.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66194 6 658,85 

3269.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66195 6 658,84 

3270.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66196 6 658,85 

3271.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66429 10 429,80 

3272.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66430 10 429,79 

3273.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 66431 10 429,80 
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стенка) 3000X2000X1200 

3274.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66432 10 429,79 

3275.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66433 10 429,80 

3276.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66434 10 429,79 

3277.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66435 10 429,80 

3278.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66436 10 429,79 

3279.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66437 10 429,80 

3280.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66438 10 429,79 

3281.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66439 10 429,80 

3282.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66440 10 429,79 

3283.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66441 10 429,80 

3284.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66442 10 429,79 

3285.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66443 10 429,80 

3286.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66444 10 429,79 

3287.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66445 10 429,80 

3288.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66446 10 429,79 

3289.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66449 10 622,94 

3290.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66450 10 622,93 

3291.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66451 10 622,94 

3292.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66452 10 622,93 

3293.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66453 10 622,94 

3294.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66454 10 622,93 

3295.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66512 13 478,32 

3296.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66513 13 478,32 

3297.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66514 13 478,32 

3298.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66515 13 478,32 

3299.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66516 13 478,32 
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3300.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66517 13 478,32 

3301.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66518 13 478,32 

3302.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66519 13 478,32 

3303.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66520 13 478,32 

3304.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66521 13 478,32 

3305.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66522 13 478,32 

3306.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66523 13 478,32 

3307.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66524 13 478,32 

3308.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66525 13 478,32 

3309.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66526 13 478,32 

3310.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2000X1200 

66527 13 478,32 

3311.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66538 13 568,29 

3312.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66539 13 568,29 

3313.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66540 13 568,29 

3314.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66541 13 568,29 

3315.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66542 13 568,29 

3316.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66543 13 568,29 

3317.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66544 13 568,29 

3318.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66545 13 568,29 

3319.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66546 13 568,29 

3320.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66547 13 568,29 

3321.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66548 13 568,29 

3322.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66549 13 568,29 

3323.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66550 13 568,29 

3324.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66551 13 568,29 

3325.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66552 13 568,29 

3326.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 66553 13 568,29 
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стенка) 3000X2100X1200 

3327.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66554 13 568,29 

3328.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66555 13 568,29 

3329.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66556 13 568,29 

3330.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66557 13 568,29 

3331.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66558 13 568,29 

3332.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66559 13 568,29 

3333.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66560 13 568,29 

3334.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66561 13 568,29 

3335.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66562 13 568,29 

3336.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66563 13 568,29 

3337.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66574 13 649,05 

3338.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66575 13 649,05 

3339.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66576 13 649,05 

3340.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66577 13 649,05 

3341.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66578 13 649,05 

3342.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66579 13 649,05 

3343.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66580 13 649,05 

3344.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66581 13 649,05 

3345.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66582 13 649,05 

3346.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66583 13 649,05 

3347.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66584 13 649,05 

3348.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66585 13 649,05 

3349.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66586 13 649,05 

3350.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66587 13 649,05 

3351.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66588 13 649,05 

3352.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66600 11 145,49 
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3353.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66601 11 145,49 

3354.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66602 11 145,49 

3355.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66603 11 145,49 

3356.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66622 11 145,49 

3357.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66623 11 145,49 

3358.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66624 11 145,49 

3359.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66625 11 145,49 

3360.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66626 11 145,49 

3361.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66627 11 145,49 

3362.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66628 11 145,49 

3363.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66629 11 145,49 

3364.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66630 11 145,49 

3365.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66631 11 145,49 

3366.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66632 11 145,49 

3367.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66633 11 145,49 

3368.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66634 11 145,49 

3369.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66635 11 145,49 

3370.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66636 11 145,49 

3371.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66637 11 145,49 

3372.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66638 11 145,49 

3373.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66639 11 145,49 

3374.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66640 11 145,49 

3375.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66641 11 145,49 

3376.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66642 11 145,49 

3377.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66643 11 145,49 

3378.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66644 11 145,49 

3379.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 66645 11 145,49 
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стенка) 3000X2100X1200 

3380.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66646 11 145,49 

3381.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66647 11 145,49 

3382.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66648 11 145,49 

3383.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66649 11 145,49 

3384.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66650 11 145,49 

3385.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66651 11 145,49 

3386.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66652 11 145,49 

3387.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66653 11 145,49 

3388.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66654 11 145,49 

3389.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66655 11 145,49 

3390.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66656 11 145,49 

3391.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66657 11 145,49 

3392.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66658 11 145,49 

3393.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66659 11 145,49 

3394.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66660 11 145,49 

3395.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66661 11 145,49 

3396.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66662 11 145,49 

3397.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66663 11 145,49 

3398.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66664 11 145,49 

3399.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66665 11 145,49 

3400.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66666 11 145,49 

3401.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66667 11 145,49 

3402.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66668 11 145,49 

3403.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66669 11 145,49 

3404.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66670 11 145,49 

3405.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66671 11 145,49 
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3406.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66672 11 145,49 

3407.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66673 11 145,49 

3408.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66925 21 418,02 

3409.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66926 21 418,02 

3410.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66927 21 418,02 

3411.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66928 21 418,02 

3412.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66929 21 418,02 

3413.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66930 21 418,02 

3414.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66931 21 418,02 

3415.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66932 21 418,02 

3416.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66933 21 418,02 

3417.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66934 21 418,02 

3418.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66935 21 418,02 

3419.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66936 21 418,02 

3420.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66937 21 418,02 

3421.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66938 21 418,02 

3422.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66939 21 418,02 

3423.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66940 21 418,02 

3424.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66941 21 418,02 

3425.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66942 21 418,02 

3426.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66943 21 418,02 

3427.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66944 21 418,02 

3428.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66945 21 418,02 

3429.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66946 21 418,02 

3430.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66947 21 418,02 

3431.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66948 21 418,02 

3432.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 66949 21 418,02 
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стенка) 3000X2100X1200 

3433.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66950 21 418,02 

3434.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66951 21 418,02 

3435.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66952 21 418,02 

3436.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66953 21 418,02 

3437.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66954 21 418,02 

3438.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66955 21 418,02 

3439.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66956 21 418,02 

3440.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66957 21 418,02 

3441.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66958 21 418,02 

3442.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66959 21 418,02 

3443.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66960 21 418,02 

3444.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66961 21 418,02 

3445.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66962 21 418,02 

3446.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66963 21 418,02 

3447.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66964 21 418,02 

3448.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66965 21 418,02 

3449.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66966 21 418,02 

3450.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66967 21 418,02 

3451.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66968 21 418,02 

3452.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66969 21 418,02 

3453.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66970 21 418,02 

3454.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66971 21 418,02 

3455.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66972 21 418,02 

3456.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66973 21 418,02 

3457.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

66974 21 418,02 

3458.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67023 21 660,04 
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3459.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67024 21 660,04 

3460.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67025 21 660,04 

3461.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67026 21 660,04 

3462.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67027 21 660,04 

3463.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67028 21 660,04 

3464.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67029 21 660,04 

3465.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67030 21 660,04 

3466.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67031 21 660,04 

3467.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67032 21 660,04 

3468.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67033 21 660,04 

3469.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67034 21 660,04 

3470.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67035 21 660,04 

3471.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67036 21 660,04 

3472.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67037 21 660,04 

3473.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67038 21 660,04 

3474.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67039 21 660,04 

3475.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67040 21 660,04 

3476.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67041 21 660,04 

3477.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67042 21 660,04 

3478.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67043 21 660,04 

3479.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67044 21 660,04 

3480.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67045 21 660,04 

3481.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67046 21 660,04 

3482.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67047 21 660,04 

3483.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67048 21 660,04 

3484.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67049 21 660,04 

3485.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 67050 21 660,04 
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стенка) 3000X2100X1200 

3486.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67051 21 660,04 

3487.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67052 21 660,04 

3488.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67053 21 660,04 

3489.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67054 21 660,04 

3490.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67055 21 660,04 

3491.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67056 21 660,04 

3492.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67057 21 660,04 

3493.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67058 21 660,04 

3494.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67059 21 660,04 

3495.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67060 21 660,04 

3496.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67061 21 660,04 

3497.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67062 21 660,04 

3498.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67063 21 660,04 

3499.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67064 21 660,04 

3500.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67065 21 660,04 

3501.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67066 21 660,04 

3502.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67067 21 660,04 

3503.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67068 21 660,04 

3504.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67069 21 660,04 

3505.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67070 21 660,04 

3506.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67071 21 660,04 

3507.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67072 21 660,04 

3508.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67073 21 660,04 

3509.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67074 21 660,04 

3510.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67075 21 660,04 

3511.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67076 21 660,04 
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3512.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67077 21 660,04 

3513.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67078 21 660,04 

3514.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67079 21 660,04 

3515.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67080 21 660,04 

3516.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67081 21 660,04 

3517.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67082 21 660,04 

3518.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67083 21 660,04 

3519.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67084 21 660,04 

3520.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67085 21 660,04 

3521.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67086 21 660,04 

3522.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67087 21 660,04 

3523.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67088 21 660,04 

3524.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67089 21 660,04 

3525.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67090 21 660,04 

3526.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67091 21 660,04 

3527.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67092 21 660,04 

3528.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67093 21 660,04 

3529.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67094 21 660,04 

3530.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67095 21 660,04 

3531.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67096 21 660,04 

3532.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67097 21 660,04 

3533.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67098 21 660,04 

3534.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67099 21 660,04 

3535.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67100 21 660,04 

3536.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67101 21 660,04 

3537.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67102 21 660,04 

3538.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 67103 21 660,04 
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стенка) 3000X2100X1200 

3539.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67104 21 660,04 

3540.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67105 21 660,04 

3541.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67106 21 660,04 

3542.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67107 21 660,04 

3543.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67108 21 660,04 

3544.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67109 21 660,04 

3545.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67110 21 660,04 

3546.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67111 21 660,04 

3547.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67112 21 660,04 

3548.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67113 21 660,04 

3549.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67114 21 660,04 

3550.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67115 21 660,04 

3551.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67116 21 660,04 

3552.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67117 21 660,04 

3553.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67118 21 660,04 

3554.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67119 21 660,04 

3555.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67120 21 660,04 

3556.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67121 21 660,04 

3557.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67122 21 660,04 

3558.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67123 21 660,04 

3559.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67124 21 660,04 

3560.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67125 21 660,04 

3561.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67126 21 660,04 

3562.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67128 21 771,93 

3563.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67129 21 771,92 

3564.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67130 21 771,93 
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3565.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67131 21 771,92 

3566.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67132 21 771,93 

3567.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67133 21 771,92 

3568.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67134 21 771,93 

3569.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67135 21 771,92 

3570.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67136 21 771,93 

3571.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67137 21 771,92 

3572.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67138 21 771,93 

3573.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67139 21 771,92 

3574.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67140 21 771,93 

3575.  ДП "СК "Ольвія" Блоки підпірних стін УС-2 (Уголковая 

стенка) 3000X2100X1200 

67141 21 771,92 

3576.  ДП "СК "Ольвія" Вишка-тури "Атлант" 1,2*2,0(м) з 

колесами 

65474 3 060,21 

3577.  ДП "СК "Ольвія" Потерни 65528 165 117,73 

3578.  ДП "СК "Ольвія" Потерни 65529 165 117,73 

3579.  ДП "СК "Ольвія" Потерни 65530 64 173,03 

3580.  ДП "СК "Ольвія" Потерни 65531 64 173,03 

3581.  ДП "СК "Ольвія" Вантаж вагою 10 тон для перевірки 

кранового обладнання 

66009 42 225,76 

3582.  ДП "СК "Ольвія" Естакада для автомобілів в/п 30 тн 66465 171 647,62 

3583.  ДП "СК "Ольвія" Флагшток "Стандарт" з нерж. сталі 16 м 65480 14 631,08 

3584.  ДП "СК "Ольвія" Флагшток "Стандарт" з нерж. сталі 16 м 65481 14 631,08 

3585.  ДП "СК "Ольвія" Флагшток "Стандарт" з нерж. сталі 16 м 65482 14 631,05 

3586.  ДП "СК "Ольвія" Опора під відеокамеру 65987 4 905,87 

3587.  ДП "СК "Ольвія" Бонновое заграждение 63705 14 878,40 

3588.  ДП "СК "Ольвія" Вишка-тури "Атлант" 1,7*0,8(м) з 

колесами, домкратами 

65475 2 000,52 

3589.  ДП "СК "Ольвія" ПО Prjct 2013 SNGL OLP NL (10шт)  0,00 

3590.  ДП "СК "Ольвія" ПО OfficeStd 2013 SNGL OLP NL (10шт)  0,00 

3591.  ДП "СК "Ольвія" ПО SQLSvrStd 2014 SNGL LicSAPk OLP 

NL (2шт) 

 0,00 

3592.  ДП "СК "Ольвія" ПО SQLCAL SNGL LicSAPk OLP NL  

DvcCAL (20шт) 

 0,00 

3593.  ДП "СК "Ольвія" ПО WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization  

GetGenuine wCOA (20шт) 

  

3594.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ Veeam Backup & Replication  Enterprise 

for Hyper-V (6шт) 

 0,00 

3595.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ ПЗ Veeam Backup & Replication 

Enterprise for Hyper-V (6шт) 

 0,00 

3596.  ДП "СК "Ольвія" Примірник  ПЗ VMware vSphere 6 Standard  

for 1 processor (2шт) 

 0,00 

3597.  ДП "СК "Ольвія" Програмний комплекс ІТ-підприємство  3 279 113,01 
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3598.  ДП "СК "Ольвія" Примірник ПЗ Veeam Backup &  Enterprise 

for VMware (6шт) 

 59 290,46 

3599.  ДП "СК "Ольвія" Примірник ПЗ  ПЗ Veeam Backup & 

ReplicationEnterprise for Hyper-V (6шт) 

 59 290,46 

3600.  ДП "СК "Ольвія" Примірник ПЗ VMware vCenter Server 6  

Standart for vSphere 6 (Per Instance) 

 45 753,96 

3601.  ДП "СК "Ольвія" Примірник ПЗ VMware vSphere 6 Standar 

for 1 processor (4шт) 

 30 375,62 

3602.  ДП "СК "Ольвія" Пакет ліцензійного ПЗ WinSvrSTDCore 

2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic  

Партномер 9ЕМ-00124 (60шт) 

 67 150,00 

3603.  ДП "СК "Ольвія" Пакет ліцензійного ПЗ WinPro 10 SNGL  

OLP NL Legalization GetGenuine wCOA  

Партномер FQC-09481 (30шт) 

 59 415,00 

3604.  ДП "СК "Ольвія" Пакет ліцензійного ПЗ OfficeProPlus 2016  

SNGL OLP NL. Партномер 79P-05552 

(10шт) 

 54 768,27 

3605.  ДП "СК "Ольвія" Программный модуль учета рабочего 

времени, лицензия до 1000 карт ЕМ-Магіn 

 0,00 

3606.  ДП "СК "Ольвія" Программный модуль администрирования 

системы, лицензия до 1000 карт ЕМ- 

МАRІN (10шт) 

 0,00 

3607.  ДП "СК "Ольвія" ПО примірник комп.ПО Microsoft VisioStd  

2013 RUS OLP NL (D86-05345) з ліцензією 

право викорстання кінцевим користувачем 

(7 шт)  

  

3608.  ДП "СК "Ольвія" ПО примірник комп.ПО Microsoft Prijct 

2013 RUS OLP NL (076-05332) з ліцензією 

на право використання кінцевим  

користувачем (3шт) 

  

3609.  ДП "СК "Ольвія" ПО SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL  0,00 

3610.  ДП "СК "Ольвія" ПО SQLCAL 2014 SNGL OLP NL 

DvcCAL(40шт) 

 0,00 

3611.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ "1С Підприємництво 8.2. Ліцензія на 

сервер (х86-64) (програмний захист)" 

 0,00 

3612.  ДП "СК "Ольвія" ПО Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLN NL 

(20шт) 

 0,00 

3613.  ДП "СК "Ольвія" ПО Autodesk AutoCAD 2014 Commercial  

New NLM ACE DVD ML03 001F1-

AG5211- 

1701 WIN N 

 0,00 

3614.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для 

України". 

 0,00 

3615.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ "1С: Підприємство 8. Зарплата та та 

управління персоналом для України" 

 0,00 

3616.  ДП "СК "Ольвія" ПЗ "1С Підприємництво 8. Клієнтська 

ліцензія на 50 робочих місць (програмний 

захист)" 

 0,00 

3617.  ДП "СК "Ольвія" ПП Xopero Backup&Restore MMXBR10EA 

10x Endpoint  Agent+3year  

Maintenance+Support Stand 

 21 826,58 

3618.  ДП "СК "Ольвія" ПП Xopero Backup&Restore MMXBRHV 

1x 

 98 927,64 
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Hyper-V Agent +3year Maintenance+Support 

Standard (6 шт) 

3619.  ДП "СК "Ольвія" ПП Xopero Backup&Restore MMXBRSAP 

1x Server Agent PRO+3year  

Maintenance+Support Standard (7 шт) 

 150 081,96 

3620.  ДП "СК "Ольвія" Незавершене будівництво  0,00 

3621.  ДП "СК "Ольвія" Інші незавершені капітальні інвестиції  0,00 

3622.  ДП "СК "Ольвія" Прохідна буферної зони 67149 31 338,12 

3623.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (допоміжний 

причал) 

65334 16 818,69 

3624.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (допоміжний 

причал) 

65333 16 818,69 

3625.  ОФ ДП "АМПУ" Причал №2 6786 6 202 889,62 

3626.  ОФ ДП "АМПУ" Причал №3 6784 12 067 

859,52 

3627.  ОФ ДП "АМПУ" Причал №4 6783 10 974 

189,51 

3628.  ОФ ДП "АМПУ" Причал №5 7884 17 948 

339,92 

3629.  ОФ ДП "АМПУ" Причал №6 7883 12 110 

285,00 

3630.  ОФ ДП "АМПУ" Причал допоміжний 7121 9 747 380,29 

3631.  ОФ ДП "АМПУ" Кранова колія (причал №1) 65316 249 050,00 

3632.  ОФ ДП "АМПУ" Кранова колія (причал №2) 65317 289 806,30 

3633.  ОФ ДП "АМПУ" Кранова колія (причал №3) 65318 392 444,20 

3634.  ОФ ДП "АМПУ" Кранова колія (причал №4) 65319 305 374,39 

3635.  ОФ ДП "АМПУ" Кранова колія (причал №6) 65320 335 211,51 

3636.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №4) 65321 5 229,31 

3637.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №4) 65322 9 354,50 

3638.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №4) 65323 9 354,50 

3639.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №5) 65324 9 354,50 

3640.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №5) 65325 9 354,50 

3641.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №5) 65326 9 354,50 

3642.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №6) 65327 9 354,50 

3643.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №6) 65328 9 354,50 

3644.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (причал №6) 65329 9 354,50 

3645.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (допоміжний 

причал) 

65330 16 818,69 

3646.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (допоміжний 

причал) 

65331 16 818,69 

3647.  ОФ ДП "АМПУ" Електроколонка судова (допоміжний 

причал) 

65332 16 818,69 
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ДОДАТОК 3. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

[Буде доданий] 
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ДОДАТОК 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

1. ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКСУ  

1.1 Розрахована річна пропускна здатність Комплексу повинна бути не менше 2 млн. тонн 

зерна на рік. 

1.2 Пропускна здатність Комплексу визначається відповідно до чинних норм 

технологічного проектування та Застосовного законодавства. 

При цьому для цілей розрахунку пропускної здатності Комплексу мають враховуватися 

лише новостворені об’єкти нерухомості та новопридбані активи, які забезпечують 

зберігання та навантаження-розвантаження вантажів із суден, а також транспортування 

вантажів між складом та причалами.  

2. ВИМОГИ ДО ПОРТУ «ОЛЬВІЯ» 

2.1 При припиненні цього Договору базова пропускна спроможність Порту «Ольвія» 

повинна бути не меншою мінімальної обов’язкової пропускної спроможності Порту 

«Ольвія» визначеної Незалежним експертом з передачі. 

2.1.1 Об'єкти існуючої інфраструктури Порту «Ольвія», які складають Об’єкт 

концесії, повинні відповідати пункту 2.1.2 Додатка 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 

2.1.2 Для забезпечення мінімальної обов’язкової пропускної спроможності Порту 

«Ольвія», визначеної Незалежним експертом з передачі, Порт «Ольвії» повинен 

бути забезпечений таким власним основним рухомим майном та механізмами: 

2.1.2.1 перевантажувальна техніка (у тому числі, але не виключно, портальні 

та інші крани, суднонавантажувальні машини); та 

2.1.2.2 колісні навантажувачі; та/або 

2.1.2.3 конвеєри, суднонавантажувальна машина та інші транспортери. 

2.1.3 Портова нерухомість повинна забезпечити мінімальну обов’язкову пропускну 

спроможність Порту «Ольвія», а строк її експлуатації повинен бути не менше 

10 (десяти) років після підписання Акта передачі, враховуючи час введення в 

експлуатацію та строк служби за Проектом. 

2.1.4 Рухоме майно, що є основною перевантажувальною технікою, повинне 

забезпечити мінімальну обов’язкову пропускну спроможність Порту «Ольвія», 

а строк його експлуатації повинен бути не менше 10 (десяти) років після 
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підписання Акта передачі, враховуючи час введення в експлуатацію та строк 

служби за Проектом. 

2.1.5 Інше рухоме майно повинне забезпечити мінімальну обов’язкову пропускну 

спроможність Порту «Ольвія», а строк його експлуатації повинен бути не 

менше 5 (п’яти) років після підписання Акта передачі, враховуючи час введення 

в експлуатацію та строк служби за Проектом. 

3. ВИМОГИ ДО ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПОРТУ «ОЛЬВІЯ» 

3.1 Пропускна спроможність Порту «Ольвія» визначається відповідно до чинних норм 

технологічного проектування морських портів. 

3.2 Пропускна спроможність для цілей повернення майна Концесієдавцю повинна 

оцінюватися тільки на основі майна, яке є Об’єктом концесії та майна, що знаходиться у 

власності Концесіонера. 

3.3 Пропускна спроможність порту, для цілей повернення майна Концесієдавцю, 

визначається шляхом визначення нижчого показника з усіх етапів технологічного 

процесу, у тому числі із: 

3.3.1 пропускної спроможності причалів; 

3.3.2 пропускної спроможності транспортної інфраструктури; 

3.3.3 сукупної потужності операційних зон причалів, включно з Комплексом (в тому 

числі, але не виключно, вантажних терміналів, силосів, потужності зберігання 

відкритих складських площадок та складів). 

3.4 Пропускна спроможність причалу оцінюється поєднанням різних факторів (різних типів 

вантажів, різних типів розрахункових суден, продуктивності технологічних ліній 

існуючих схем механізації (кранового обладнання, конвеєрів тощо). 

3.5 Пропускна спроможність транспортної інфраструктури на в’їзді на Території концесії та 

безпосередньо на Території концесії передбачає нижчу з розрахункової пропускної 

спроможності навантажувальної техніки, приймання (залізничного та автомобільного) 

та внутрішньотранспортної інфраструктури (внутрішні колії, під’їзні дороги). 
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ДОДАТОК 5. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

КОНЦЕСІОНЕРА 

1. ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

1.1 До Інвестиційних зобов'язань належать: 

1.1.1 Мінімальні Інвестиційні зобов’язання 

1.1.2 Залишкові Інвестиційні зобов’язання 

1.1.3 Запропоновані Інвестиційні зобов’язання  

1.1.4 Інвестиції в місцеву інфраструктуру 

2. МІНІМАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

2.1 До Мінімальних Інвестиційних зобов’язань належить: 

2.1.1 Будівництво Комплексу. 

2.1.2 Технічне переоснащення (модернізація) об'єктів існуючої інфраструктури, який 

включає: 

2.1.2.1 Модернізація трансформаторних підстанцій ТП-4, 5, 6, 7, 8 (6/0.4 кВ): 

a) модернізація існуючих перемикачів 6 кВ (25 комірок) з установкою 

сучасних комірок з вакуумними вимикачами замість існуючих комірок; 

b) модернізація системи автоматизації та сигналізації, пов'язаної з заміною 

перемикачів; 

c) встановлення лічильника електроенергії на лініях енергопостачання, що 

забезпечують енергопостачанням склади розрядних вантажів (які не є 

Об’єктом концесії). 

2.1.2.2 Заміна всіх несвітлодіодних прожекторів новими світлодіодними 

прожекторами.  

a) Модернізація існуючої системи освітлення порту шляхом заміни всіх 

існуючих несвітлодіодних прожекторів (встановлених на 35 вежах на 

Території концесії) новими світлодіодними прожекторами з метою 

енергозбереження та підвищення надійності. Світлодіодні системи 

білого світла повинні відповідати рекомендаціям зводу правил «Безпека 

і здоров'я в портах» Міжнародної організації труда. 
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2.1.3 Реконструкція системи блискавкозахисту, встановленої на 35 прожекторних 

вежах, будівлях і під землею. 

2.1.4 Реконструкція всіх ділянок водопровідної мережі, що знаходяться в 

незадовільному стані: 

2.1.4.1 Реконструкція всіх ділянок мереж побутових стічних 

вод/каналізаційних стічних вод, що знаходяться в незадовільному 

стані.  

2.1.4.2 Реконструкція системи збору та очищення стічних вод.  

2.1.5 Заходи щодо відповідності екологічному законодавству, в тому числі: 

2.1.5.1 розробка та затвердження системи управління Екологічними 

ризиками; 

2.1.5.2 отримання Концесіонером документів дозвільного характеру в сфері 

у сфері екологічної безпеки, пожежної безпеки та охорони праці 

відповідно вимог Застосовного законодавства; 

2.1.5.3 встановлення санітарно-захисних зон відповідно до вимог 

Застосовного законодавства; 

2.1.5.4 здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог 

Застосовного законодавства; 

2.1.5.5 впровадження програми рекультивації порушених земель. 



477 

Продовження додатка 2 

 

2.2 Розмір інвестицій в Мінімальні Інвестиційні зобов'язання складає не менше 1,56 млрд 

(один мільярд п’ятсот шістдесят мільйонів) гривень з урахуванням податку на додану 

вартість, з яких не менше ніж 30 відсотків мають здійснюватися за рахунок власного 

капіталу, що мають бути інвестовані в Об'єкт концесії протягом Строку виконання 

Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань.  

3. ЗАЛИШКОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

3.1 Якщо обсяг коштів, витрачених Концесіонером на повне виконання Мінімальних 

Інвестиційних зобов'язань, визначених в пункті 2.1 цього Додатка 5 (Інвестиційні 

зобов'язання Концесіонера), буде менше 1,56 млрд (одного мільярда п’ятиста шістдесяти 

мільйонів) гривень з урахуванням податку на додану вартість, тоді різниця між 1,56 

млрд (одним мільярдом п’ятистами шістдесятьма мільйонами) гривень і фактичною 

сумою, інвестованою для виконання Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, 

спрямовується на виконання додаткових інвестиційних заходів.  

3.2 Концесіонер на власний розсуд визначає обсяг та спрямованість Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань з урахуванням таких положень: 

3.2.1 будь-які капітальні інвестиції в Портову нерухомість кваліфікуються як 

Залишкові Інвестиційні зобов'язання; 

3.2.2 будь-які капітальні інвестиції в рухоме майно довгострокового використання, 

яке може бути безпосередньо використане для здійснення портової діяльності, 

кваліфікуються як Залишкові Інвестиційні зобов'язання. 

3.2.3 Залишкові Інвестиційні зобов'язання повинні бути виконані протягом Строку 

виконання Мінімальних та Залишкових Інвестиційних зобов'язань. 
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4. ЗАПРОПОНОВАНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

4.1 Приведена вартість Запропонованих Інвестиційних зобов'язань визначається згідно з 

Пропозицією Переможця та сукупно становить [•] гривень.  

4.2 Концесіонер має право протягом Строку виконання Інвестиційних зобов'язань 

змінювати строки виконання щорічних додаткових добровільних інвестицій, за умови, 

що сумарна приведена вартість всіх запропонованих інвестицій, з урахуванням факторів 

дисконтування, визначених в пункті 30.8.2, за весь період становитиме вказану в 

Пропозиції Переможця конкурсу та закріплену в цьому пункті 4 Додатка 5 (Інвестиційні 

зобов'язання Концесіонера) суму Запропонованих Інвестиційних зобов'язань.  

5. ІНВЕСТИЦІЇ В МІСЦЕВУ ІНФРАСТРУКТУРУ 

5.1 Розмір інвестицій у розвиток інфраструктури міста Миколаєва визначається (і) 

Договором про пайову участь, укладеним між Концесіонером та Миколаївською 

міською радою відповідно до вимог Застосовного законодавства, але не менше 5 (п'яти) 

відсотків кошторисної вартості будівництва Комплексу, та (іі) договором про 

співфінансування робіт з капітального ремонту об'єкту інфраструктури в межах коштів 

на розвиток місцевої інфраструктури, передбачених в Пропозиції Переможця, і не може 

бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, 

що становить 78 (сімдесят вісім) мільйонів гривень. Розмір інвестицій у розвиток 

інфраструктури міста Миколаєва згідно з Пропозицією Переможця, що становить [•] 

гривень. 

5.2 У випадку скасування обов'язкової пайової участі у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, розмір інвестицій 

Концесіонера в місцеву інфраструктуру та порядок їх сплати визначаються окремими 

договорами, укладеними відповідно до пункту 30.4.2.2.2 Договору, і не може бути 

меншим ніж 5 (п’ять) відсотків від суми Мінімальних Інвестиційних зобов'язань, що 

становить 78 (сімдесят вісім) мільйонів гривень.  
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ДОДАТОК 6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ 

Забезпечення має бути незалежною, безумовною та безвідкличною банківською гарантією, 

що підлягає сплаті на першу вимогу на користь Концесієдавця. Забезпечення надається у 

формі гарантійного листа та відповідного договору про Забезпечення Інвестиційних 

зобов'язань, договору про Операційне забезпечення та договору про Забезпечення передачі. 

Забезпечення має містити: 

1) повне найменування та реєстраційні дані банку; 

2) суму забезпечення, визначену у відповідній частині цього Додатка 6 (Вимоги до 

змісту забезпечень), з урахуванням вимог розділу 14 Договору; 

3) зобов'язання банку сплатити суму забезпечення на вимогу та на користь 

Концесієдавця; 

4) підтвердження від банку, що такий банк є Надійним банком згідно з Додатком 12 

(Вимоги до Надійних банків). Як альтернатива, Концесіонер може надати інші 

документи, які підтверджують, що банк, який видав забезпечення, є Надійним 

банком; 

5) строк дії забезпечення відповідно до розділу 14 Договору; 

6) дату видачі забезпечення, повне ім'я та підпис уповноваженої особи банку. 

Нижче наведені примірні форми гарантійних листів банку. Ці примірні форми не є 

обов'язковими для застосування та можуть використовуватися як орієнтовні зразки для 

оформлення гарантійного листа як частини відповідного забезпечення. Забезпечення 

Інвестиційних зобов'язань, Операційне забезпечення та Забезпечення передачі у будь-якому 

випадку повинні відповідати вимогам до змісту, наведеним у цьому Додатку 6 (Вимоги до 

змісту забезпечень) вище, з урахуванням вимог розділу 14 Договору.



 

ЧАСТИНА 1 Примірна форма забезпечення Інвестиційних зобов’язань  

 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

Дата ____________ 

Міністерство інфраструктури України («Концесієдавець») та [Буде заповнено] («Концесіонер») за 

результатами концесійного конкурсу за проектом щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України» («Проект») уклали Договір концесії від [вставити дату] («Договір»). 

Відповідно до пункту 14.2 Договору Концесіонер повинен подати Концесієдавцю не пізніше Дати 

виконання Умов для Основної передачі безумовну та безвідкличну банківську гарантію на вимогу 

від Надійного банку на суму 156 млн (сто п'ятдесят шість мільйонів) гривень («Сума гарантії») як 

забезпечення належного та добросовісного виконання своїх Інвестиційних зобов'язань та інших 

зобов’язань за Договором протягом Строку виконання Інвестиційних зобов’язань. 

У зв'язку з цим, ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із 

зареєстрованим місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за 

потреби] («Банк»), цим безумовно та безвідклично зобов'язуємось сплатити на вимогу 

Міністерства інфраструктури України («Концесієдавець») суму, в розмірі 156 млн (сто п'ятдесят 

шість мільйонів) гривень («Забезпечення Інвестиційних зобов’язань»), відповідно до таких умов: 

1) Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з вимогами Договору концесії. 

2) Ми сплатимо Концесієдавцю протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання 

офіційного письмового запиту від Концесієдавця та незалежно від наявності будь-яких 

заперечень Концесіонера або будь-якої іншої сторони таку належну до сплати суму 

Забезпечення Інвестиційних зобов’язань (її частину), яку Концесієдавець може вимагати, 

однак якщо вона не перевищує загальну вказану вище суму Забезпечення Інвестиційних 

зобов’язань, шляхом перерахування цієї суми на рахунок Концесієдавця в органах 

Державної казначейської служби України або, якщо передбачено Застосовним 

законодавством, на рахунок Концесієдавця із спеціальним режимом використання 

(небюджетний рахунок), відкритий в органах Державної казначейської служби України. 

3) Усі платежі, здійснені на підставі вимоги Концесієдавця, є вільними від та не обтяжені 

жодними поточними чи майбутніми відрахуваннями чи утриманнями будь-яких податків, 

зборів та інших відрахувань або утримань будь-якого характеру. 

4) Зобов'язання, що містяться в цьому Забезпеченні Інвестиційних зобов'язань, є прямими та 

основними зобов'язаннями Банку, та є безумовними та безвідкличними. Ми не будемо 

звільнені від будь-якого або всіх цих зобов'язань з будь-якої причини будь-якого характеру 
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або джерела походження або через будь-яке невиконання, дію чи процес, Концесієдавцем 

або третьою особою, які могли б звільнити нас від зобов'язань, зазначених у цьому 

Забезпеченні Інвестиційних зобов'язань.  

5) Це Забезпечення Інвестиційних зобов’язань залишається дійсним з дати надання до дати 

підтвердження повного виконання Інвестиційних зобов’язань Концесіонера або поки 

Договір не буде припинено з будь-яких причин, інших ніж Випадок невиконання 

зобов'язання Концесіонера («Дата спливу строку»).  

6) Це Забезпечення Інвестиційних зобов'язань регулюється та тлумачиться відповідно до 

законодавства України, і будь-який спір стосовно нього підлягає вирішенню 

уповноваженими органами влади України та відповідно до законодавства України. 

Копія договору банківської гарантії (договору про Забезпечення Інвестиційних зобов'язань) 

додається. 

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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ЧАСТИНА 2 Примірна форма Операційного забезпечення 

 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

Дата ____________ 

Міністерство інфраструктури України («Концесієдавець») та [Буде заповнено] («Концесіонер») за 

результатами концесійного конкурсу за проектом щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України» («Проект») уклали Договір концесії від [вставити дату] («Договір»). 

Відповідно до пункту 14.3 Договору Концесіонер повинен подати Концесієдавцю не пізніше Дати 

виконання Умов для Основної передачі безумовну та безвідкличну банківську гарантію на вимогу 

від Надійного банку на перший та другий Операційний рік на суму 42 680 000 (сорок два мільйони 

шістсот вісімдесят тисяч) гривень («Сума гарантії») як забезпечення належного та добросовісного 

виконання своїх Інвестиційних зобов'язань за Договором. 

У зв'язку з цим, ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із 

зареєстрованим місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за 

потреби] («Банк»), цим безумовно та безвідклично зобов'язуємось сплатити на вимогу 

Міністерства інфраструктури України («Концесієдавець») суму, в розмірі 42 680 000 (сорок два 

мільйони шістсот вісімдесят тисяч) гривень («Операційне забезпечення»), відповідно до таких 

умов: 

1) Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з вимогами Договору концесії. 

2) Ми сплатимо Концесієдавцю протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання 

офіційного письмового запиту від Концесієдавця та незалежно від наявності будь-яких 

заперечень Концесіонера або будь-якої іншої сторони таку належну до сплати суму 

Операційного забезпечення (її частину), яку Концесієдавець може вимагати, однак якщо 

вона не перевищує загальну вказану вище суму Операційного забезпечення, шляхом 

перерахування цієї суми на рахунок Концесієдавця в органах Державної казначейської 

служби України або, якщо це передбачено Застосовним законодавством, на рахунок 

Концесієдавця із спеціальним режимом використання (небюджетний рахунок), відкритий в 

органах Державної казначейської служби України. 

3) Усі платежі, здійснені на підставі вимоги Концесієдавця, є вільними від та не обтяжені 

жодними поточними чи майбутніми відрахуваннями чи утриманнями будь-яких податків, 

зборів та інших відрахувань або утримань будь-якого характеру. 
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4) Зобов'язання, що містяться в цьому Операційному забезпеченні, є прямими та основними 

зобов'язаннями Банку, та є безумовними та безвідкличними. Ми не будемо звільнені від 

будь-якого або всіх цих зобов'язань з будь-якої причини будь-якого характеру або джерела 

походження або через будь-яке невиконання, дію чи процес, Концесієдавцем або третьою 

особою, які могли б звільнити нас від зобов'язань, зазначених у цьому Операційному 

забезпеченні.  

5) Це Операційне забезпечення залишається дійсним з дати надання до дати підтвердження 

передачі Об'єкта передачі або поки Договір не буде припинено з будь-яких причин, інших 

ніж Випадок невиконання зобов'язання Концесіонера («Дата спливу строку»).  

6) Це Операційне забезпечення регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства 

України, і будь-який спір стосовно нього підлягає вирішенню уповноваженими органами 

влади України та відповідно до законодавства України. 

Розрахунок суми Операційного забезпечення на кожен наступний після другого Операційний рік 

здійснюється відповідно до умов, визначених в договорі банківської гарантії та Договорі концесії. 

Копія договору банківської гарантії (договору про Операційне забезпечення) додається. 

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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ЧАСТИНА 3 Примірна форма Забезпечення передачі 

 

[НА ОФІЦІЙНОМУ БЛАНКУ] 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

  

 

Дата ____________ 

Міністерство інфраструктури України («Концесієдавець») та [Буде заповнено] («Концесіонер») за 

результатами концесійного конкурсу за проектом щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України» («Проект») уклали Договір концесії від [вставити дату] («Договір»). 

Відповідно до пункту 14.4 Договору Концесіонер повинен подати Концесієдавцю безумовну та 

безвідкличну банківську гарантію на вимогу від Надійного банку на суму в гривнях, вказану в звіті 

Незалежного експерта («Сума гарантії») як забезпечення належного виконання Концесіонером 

своїх обов’язків з передачі. 

У зв'язку з цим, ми, [назва банку], юридична особа за законодавством [назва країни], із 

зареєстрованим місцезнаходженням за адресою [адреса], [вказати інші реєстраційні дані за 

потреби] («Банк»), цим безумовно та безвідклично зобов'язуємось сплатити на вимогу 

Міністерства інфраструктури України («Концесієдавець») [суму у гривнях, вказану в звіті 

Незалежного експерта] («Забезпечення передачі»), а саме: [вказати суму], відповідно до таких 

умов: 

1) Ми підтверджуємо, що наш банк є Надійним банком згідно з вимогами Договору концесії. 

2) Ми сплатимо Концесієдавцю протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання 

офіційного письмового запиту від Концесієдавця та незалежно від наявності будь-яких 

заперечень Концесіонера або будь-якої іншої сторони таку належну до сплати суму 

Забезпечення передачі (її частину), яку Концесієдавець може вимагати, однак якщо вона не 

перевищує загальну вказану вище суму Забезпечення передачі, шляхом перерахування цієї 

суми на рахунок Концесієдавця в органах Державної казначейської служби України або, 

якщо це передбачено Застосовним законодавством, на рахунок Концесієдавця із 

спеціальним режимом використання (небюджетний рахунок), відкритий в органах 

Державної казначейської служби України. 

3) Усі платежі, здійснені на підставі вимоги Концесієдавця, є вільними від та не обтяжені 

жодними поточними чи майбутніми відрахуваннями чи утриманнями будь-яких податків, 

зборів та інших відрахувань або утримань будь-якого характеру. 

4) Зобов'язання, що містяться в цьому Забезпеченні передачі, є прямими та основними 

зобов'язаннями Банку, та є безумовними та безвідкличними. Ми не будемо звільнені від 
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будь-якого або всіх цих зобов'язань з будь-якої причини будь-якого характеру або джерела 

походження або через будь-яке невиконання, дію чи процес, Концесієдавцем або третьою 

особою, які могли б звільнити нас від зобов'язань, зазначених у цьому Забезпеченні 

передачі.  

5) Це Забезпечення передачі залишається дійсним з дати його видачі до спливу 30 (тридцяти) 

днів з дати підписання Акта передачі («Дата спливу строку»).  

6) Це Забезпечення передачі регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства 

України, і будь-який спір стосовно нього підлягає вирішенню уповноваженими органами 

влади України та відповідно до законодавства України. 

Копія договору банківської гарантії (договору про Забезпечення передачі) додається. 

З повагою 

[підпис] 

[ім'я, посада уповноваженої особи] 
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ДОДАТОК 7. НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНЖЕНЕР 

Для уникнення сумнівів термін «контролюються» не повинен тлумачитися як надання будь-

яких повноважень Незалежному інженеру надавати вказівки Концесіонеру, його 

працівникам та підрядникам за винятком випадків прямо передбачених Застосовним 

законодавством та положеннями цього Договору. 

Договір з Незалежним інженером повинен відповідати умовам цього Договору та мати такий 

основний обсяг робіт та послуг Незалежного інженера, в тому числі, але не виключно: 

1.1 Проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики 

конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час 

Будівництва Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції; 

1.2 Перевірка проектних рішень Будівництва Нової нерухомості порту на відповідність 

Технічним вимогам; 

1.3 Моніторинг дотримання графіка Будівництва Нової нерухомості порту; 

1.4 Проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт Нової 

нерухомості порту та Об’єктів реконструкції, конструкцій, виробів, матеріалів та 

обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і 

правил, технічних умов та інших нормативних документів та вимогам цього Договору; 

1.5 Проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних 

робіт Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції проектно-кошторисній 

документації;  

1.6 Проведення перевірки виконання генеральним підрядником (підрядниками) вказівок і 

приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-

будівельного контролю та державного нагляду;  

1.7 Ведення обліку та перевірка обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт 

Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції, а також будівельно-монтажних 

робіт, виконаних з недоліками;  

1.8 Перевірка, верифікація та затвердження проектно-кошторисної документації 

Будівництва Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції та періодичний 

моніторинг її дотримання; 

1.9 Проведення разом з генеральним підрядником (підрядниками) огляду та оцінки 

результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;  

1.10 Оформлення актів будівельних робіт, виконаних з недоліками;  
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1.11 Участь у проведенні перевірки Будівництва Нової нерухомості порту та Об’єктів 

реконструкції:  

1.11.1 робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних 

робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і 

механізмів технічним умовам;  

1.11.2 органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;  

1.12 Проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень Будівництва 

Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції; 

1.13 Консультування щодо технічної спроможності Будівництва; 

1.14 Консультації економічного, фінансового або іншого характеру стосовно Будівництва 

Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції; 

1.15 Участь у зустрічах із Концесієдавцем або Концесіонером та Концесіонером та 

генеральним підрядником (підрядниками); 

1.16 Підготовка таких звітів у ході реалізації Будівництва (у тому числі, але не виключно): 

1.16.1 Етап проектування: звіт по закінченні розробки стадії «Проект» (верифікація 

відповідності параметрів нового об’єкта вимогам Концесієдавця); 

1.16.2 Початок будівництва: після вибору генерального підрядника (верифікація 

бюджету та відповідності графіка будівництва вимогам Концесієдавця); 

1.16.3 Періодичні (щорічні) звіти щодо статусу виконання будівельних робіт 

(включаючи верифікацію бюджету та дотримання графіка робіт) 

1.16.4 Етап введення в експлуатацію: фінальний звіт. 

1.17 Розгляд, погодження та перевірка впровадження Концесіонером заходів Екологічної та 

соціальної оцінки і Планів екологічних та соціальних заходів відповідно до вимог цього 

Договору; 

1.18 Розгляд та перевірка виконання і впровадження заходів щодо протидії зміні клімату, 

передбачених Договором, у тому числі моделювання та оцінки зміни глибин в акваторії; 

1.19 Оцінка та визначення необхідних виправлень до Графіка реалізації Проекту та введення 

Нової нерухомості порту та Об’єктів реконструкції в експлуатацію; 
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1.20 Моніторинг відповідності всім застосовними екологічно-соціальним вимогам, 

включаючи вимоги щодо Екологічних ризиків, Стандартів діяльності МФК, Вимог до 

реалізації проектів ЄБРР та Рекомендацій Світового банку з екології, здоров’я та 

безпеки. 
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ДОДАТОК 8. ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ 

ВИМОГИ 

1. ОЦІНКА ІСТОРИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ 

1.1 Не пізніше 6-ти (шести) місяців з Дати початку має бути проведена детальна оцінка 

Об’єкта концесії («Оцінка») щодо його історичного забруднення для з’ясування 

наявності чи відсутності попереднього забруднення та визначення його обсягу. 

Концесієдавець повинен затвердити запропонований обсяг робіт і обраного 

консультанта для зазначеної оцінки (при цьому таке затвердження не підлягає 

необґрунтованій відмові). Витрати, пов'язані з оцінкою історичного забруднення 

Об’єкта концесії, сплачуються Концесіонером. 

1.2 Оцінка історичного забруднення повинна базуватися на Застосовному законодавстві і 

таких міжнародних стандартах: 

1.2.1 Рекомендації Світового Банку з екології, здоров’я та безпеки, пункт 1.8 про 

забруднення землі; 

1.2.2 ASTM E1903 - 11 Стандартна практика екологічної оцінки об'єктів: Фаза II, або 

подібний стандарт;  

1.2.3 ASTM E2081 - 00(2015) Керівництво з розробки корегувальних заходів, що 

відповідають ризикам.  

1.3 На підставі результатів Оцінки, повинні бути визначені поточні рівні забруднення для 

цілей відшкодування у зв’язку з виникненням Екологічного ризику. 

1.4 Питання відшкодувань у зв’язку з виникненням Екологічного ризику вирішуються в 

порядку, встановленому у пункті 11.7 Договору.  

1.5 Якщо оцінка Об'єкта концесії виявить історичне забруднення, Концесіонер повинен 

провести оцінку ризиків для виявлення шляхів поширення забруднення та пов'язаних з 

ними ризиків для здоров'я людини та навколишнього природного середовища. На основі 

оцінки ризиків Концесіонер у співпраці з Концесієдавцем має підготувати план 

ремедіації із визначенням необхідних заходів з відновлення та моніторингу. План 

ремедіації повинен бути розроблений відповідно до Застосовного законодавства та 

принципів Рекомендацій Світового Банку з екології, здоров’я та безпеки (пункт 1.8 про 

забруднення землі). 

1.6 Концесієдавець буде співпрацювати з уповноваженими Органами публічної влади для 

забезпечення тощо, щоб вимоги щодо відновлення для Концесіонера обмежувались 

зусиллями, спрямованими на підтримку узгодженого плану ремедіації (узгодженого між 
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Концесієдавцем і уповноваженими Органами публічної влади), і щоб робота 

Концесіонера не була припинена через історичне забруднення. 

1.7 Концесіонер несе відповідальність за будь-яке нове забруднення і надає Концесієдавцю 

щорічні звіти про моніторинг ґрунтових вод порівняно з базовим рівнем, визначеним за 

результатами Екологічної та соціальної оцінки, щоб довести, що подальше небезпечне 

забруднення не було спричинене діяльністю Концесіонера.  

1.8 Якщо Концесіонер має проводити роботи на ділянці з історичним забрудненням 

(наприклад, розкопки), то він має підготувати робочий план для забезпечення здоров'я 

та безпеки працівників, безпечного видалення забруднених матеріалів, 

уникнення/обмеження повторних забруднень тощо. Концесієдавець має надавати 

підтримку Концесіонеру та, відповідно, узгоджує план ремедіації. 

1.8.1 Якщо відновлення не вимагається або якщо Концесієдавець вирішує його не 

здійснювати (за умови, що співробітники Концесіонера можуть безпечно 

працювати на відповідній території), Концесіонер повинен надати 

Концесієдавцю щорічні звіти про моніторинг ґрунтових вод порівняно з 

базовим рівнем, визначеним за результатами Екологічної та соціальної оцінки, 

щоб довести, що подальше забруднення не було спричинене діяльністю 

Концесіонера. 

1.8.2 Якщо подальше забруднення було спричинене Концесіонером, Концесіонер 

зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлення та ліквідації забруднення.  

2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ 

2.1 У співпраці з відповідальними установами, Концесіонер має брати участь в ініціативах 

щодо зменшення існуючого накопичення транспорту, пов'язаного з портом. Особлива 

увага повинна приділятися залізничному переїзду на Богоявленському проспекті, 

забезпечуючи прийнятний доступ до центральної районної лікарні. Концесіонер 

підписує офіційні угоди/меморандуми з відповідальними Органами публічної влади, які 

будуть детально описувати обов'язки та розподіл витрат між сторонами.  

2.2 Крім того, Концесіонер повинен співпрацювати з відповідальними установами для 

здійснення модернізації інфраструктури, необхідної для підтримки додаткової 

дорожньої та залізничної пропускної спроможності, що виникає через діяльність 

Концесіонера. Концесіонер несе відповідальність за укладення офіційних 

угод/меморандумів з кожним відповідальним Органом публічної влади та іншими 

зацікавленими сторонами, де визначатимуться обов'язки кожної із сторін. 

3. ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗЕМЛЕЮ ТА ПЕРЕСЕЛЕННЯ 

3.1 Концесієдавець повинен вжити всіх можливих заходів для того, щоб викуп земельних 

ділянок та переселення для потреб, що мають стосунок до Території концесії, та 



491 

Продовження додатка 2 

 

пов'язаної з нею інфраструктури (наприклад, доріг та залізниці, що ведуть до/з порту), 

здійснювались відповідно до Застосовного законодавства і таким чином, щоб досягти 

результатів Стандарту діяльності МФК 5 і Вимог до реалізації проектів ЄБРР 5. 

Витрати, пов’язані із викупом, покладаються на Концесієдавця/відповідний Орган 

публічної влади, якщо інше не визначене Договором або Застосовним законодавством. 

3.2 У разі здійснення уповноваженим Органом публічної влади заходів із викупу земельних 

ділянок та проведення переселення для потреб, що мають стосунок до Території 

концесії та реалізації Проекту, Концесіонер готує план (або схему), що відповідає 

вимогам Стандарту діяльності МФК 5 і Вимог до реалізації проектів ЄБРР 5. 

Концесіонер також: 

3.2.1 співпрацюватиме з відповідним Органом публічної влади тією мірою, якою це 

дозволено Застосовним законодавством, для досягнення результатів, які 

відповідають цілям Стандарту діяльності МФК 5 і Вимог до реалізації проектів 

ЄБРР 5; 

3.2.2 має право брати активну участь у плануванні, реалізації та моніторингу 

переселення, яке здійснює відповідний Орган публічної влади. 

4. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1 З урахуванням вимог Договору і Застосовного законодавства, Концесіонер зобов'язаний 

у своїй діяльності з протидії зміні клімату: 

4.1.1 проводити необхідне моделювання рівня води в ріці протягом Строку концесії, 

беручи до уваги накопичення опадів біля лиману, зміну течії води в лимані, 

підвищення рівня моря і рівень опадів; 

4.1.2 вивчати вплив рівня води в лимані на операції з боку моря (швартування, 

навантаження та розвантаження суден тощо), вплив на судноплавство і стоянку 

суден, зміни в днопоглиблювальних роботах, попит в судноплавному каналі і 

поблизу причалів та збільшення глибини каналу доступу і біля причалів; 

4.1.3 вивчати вплив низьких рівнів води в лимані і повеней на тимчасове зупинення 

транспортних операцій в порту і за його межами, а також відповідним чином 

планувати додаткові потужності для зберігання і якірних стоянок з урахуванням 

потенційних затримок в операціях з перевалки вантажів. 

4.2 Що стосується інших видів діяльності, що підпадають під відповідальність ДП «АМПУ» 

і визначені у Договорі як необхідні для виконання договірних зобов'язань ДП «АМПУ» 

або Концесіонером, при виконанні таких дій ДП «АМПУ» повинно дотримуватись 

Застосовного законодавства, отримувати та підтримувати чинність Дозвільних 

документів та впроваджувати заходи, які будуть визначені за результатами Екологічної 

та соціальної оцінки як заходи в межах його відповідальності, з метою досягнення 
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екологічних та соціальних результатів, які відповідають Стандартам діяльності МФК та 

Вимогам до реалізації проектів ЄБРР. 

5. НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНЖЕНЕР  

5.1 Концесієдавець та Концесіонер спільно наймають Незалежного інженера в порядку, 

визначеному Договором. На Концесіонера покладається процедура відбору 

Незалежного інженера. Незалежний інженер має надавати такі послуги:  

5.1.1 Перевіряти дотримання екологічних і соціальних зобов’язань за цим 

Договором.  

5.1.2 Повідомляти про результати перевірки дотримання екологічних і соціальних 

зобов’язань та надавати звіти/інформацію за результатами такої перевірки, 

надаючи, де застосовно, рекомендації щодо коригувальних заходів, які повинні 

бути вжиті відповідними Сторонами, визначати терміни їх завершення та 

повідомляти про строки їх завершення. 

5.1.3 Переглядати моніторингові заходи, що проводяться для визначення того, чи 

здійснюється дотримання нормативів забруднення повітря, водного 

середовища, шумового та вібраційного забруднення в межах Проекту. У разі 

будь-якого перевищення, перевіряти запропоновані проектні заходи та стратегії 

мінімізації забруднення, та пов'язані з ними витрати, запропоновані для 

зменшення їх розмірів та узгодження зі Стандартами діяльності МФК і 

Вимогами до реалізації проектів ЄБРР. 

5.1.4 Перевіряти Звіт про Екологічну та соціальну оцінку, ПЕСЗ та всі 

плани/процедури перед початком будівництва та експлуатації. 

5.1.5 Для проведення заходів з ремедіації, переконатися, що такі заходи 

здійснюються відповідно до узгодженого плану. 

5.1.6 Розглядати будь-які плани дій з переселення, розроблені для управління 

переміщеннями, що мають стосунок до Території концесії та пов'язаної з нею 

інфраструктури, щодо їх відповідності та узгодженості зі Стандартами 

діяльності МФК і Вимогами до реалізації проектів ЄБРР. 

5.1.7 Здійснювати кінцеву перевірку щодо завершення будь-якої діяльності з 

переселення щоб оцінити, чи відповідають результати реалізації узгодженим 

цілям.  

5.1.8 Під час Будівництва, щоквартально: 
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5.1.8.1 оглядати будівельні майданчики для перевірки дій, вчинених для 

виконання екологічних і соціальних зобов’язань за цим Договором; 

5.1.8.2 перевіряти системи екологічного та соціального менеджменту, 

моніторингу та звітності, що здійснюються Концесіонером; 

5.1.8.3 здійснювати перевірку з питань охорони праці та промислової 

безпеки; 

5.1.8.4 зустрічатися з представниками громад, що зазнають впливу, 

визначених за результатами Екологічної та соціальної оцінки. 

5.1.9 Щорічно, протягом перших трьох років Строку концесії: 

5.1.9.1 перевіряти системи екологічного та соціального менеджменту, 

моніторингу та звітності, що здійснюються Концесіонером;  

5.1.9.2 перевіряти впровадження програм та планів/процедур зі зменшення 

впливу на навколишнє природне та соціальне середовище та 

проводити незалежний моніторинг на місцях, якщо це необхідно; та 

5.1.9.3 переглядати журнали звернень громадян та скарг. 

5.2 По закінченню трьох років, Незалежний інженер проводить оцінку та видає звіт із 

зазначенням того, чи: 

5.2.1 виконані екологічні і соціальні зобов'язання за цим Договором, а Концесіонер 

створив відповідні процедури та заходи для управління екологічними, 

соціальними ризиками та впливами; 

5.2.2 моніторинг/нагляд уповноваженими Органами публічної влади в повній мірі 

охоплює екологічні та соціальні аспекти Проекту.  

5.3 Якщо обидві умови дотримані, подальша щорічна перевірка не потрібна. Якщо 

принаймні одна з двох умов не буде виконана, Сторони погоджують план перевірки для 

наступних періодів в межах Строку концесії з урахуванням ризиків Проекту. 

6. ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА  

6.1 До Дати початку Концесіонер повинен провести Екологічну та соціальну оцінку для 

всіх запропонованих нових інвестицій, щоб забезпечити їх відповідність вимогам (і) 

Застосовного законодавства; (ii) Стандартів діяльності МФК 1; (iii) і Вимог до реалізації 

проектів ЄБРР 1; та (iv) орієнтовного технічного завдання з проведення Екологічної та 

соціальної оцінки, наведеного далі.  
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6.2 Метою Екологічної та соціальної оцінки є виявлення та оцінка будь-яких потенційно 

значних майбутніх негативних екологічних та соціальних впливів, пов'язаних із 

запропонованим Проектом (пов'язаних з ним об'єктами), визначення заходів, необхідних 

для запобігання, мінімізації, пом'якшення та компенсації негативних впливів, та 

визначення потенційних екологічних і соціальних можливостей, у тому числі тих, які 

покращать екологічну та соціальну сталість Проекту. 

6.3 Екологічна та соціальна оцінка проводиться компетентними професійними 

консультантами (об'єднанням юридичних осіб або юридичними особами із залученням 

підрядників), які мають відповідний досвід проведення екологічних та соціальних 

оцінок впливу на подібні об'єкти в регіоні, і такі консультанти повинні мати відповідний 

досвід у застосуванні Стандартів діяльності МФК/Вимог до реалізації проектів ЄБРР 

або аналогічних стандартів. Екологічна та соціальна оцінка переглядається Незалежним 

інженером і затверджується Концесієдавцем. 

6.4 Частиною Екологічної та соціальної оцінки повинен бути, зокрема, моніторинг якості 

повітря та шуму, який проводиться відповідно до технічного завдання, що міститься у 

Кімнаті даних і доступне за посиланням: https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-

portu-olviya.html. 

6.5 Відповідність Застосовному законодавству повинна бути забезпечена також шляхом 

підготовки обов’язкової оцінки впливу на довкілля, проведення публічних процедур 

розкриття інформації, а також проходження обов'язкового розгляду уповноваженим 

Органом публічної влади результатів оцінки впливу на довкілля у порядку і на умовах, 

визначених актами Застосовного законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля. 

Оцінка впливу на довкілля може бути інтегрована в Екологічну та соціальну оцінку або 

здійснюватися як окремий процес.  
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Технічне завдання для проведення Екологічної та соціальної оцінки 

Цілі оцінки  

Ціль Оцінки полягає в тому, щоб визначити та оцінити будь-які потенційно значні негативні 

екологічні та соціальні впливи, пов'язані із запропонованим Проектом, визначити заходи, необхідні 

для запобігання, мінімізації, пом'якшення та компенсації негативних наслідків, а також визначити 

потенційні екологічні та соціальні можливості, включаючи ті, що здатні покращити екологічну та 

соціальну сталість Проекту.  

Особлива увага має бути приділена:  

a) Системі екологічного і соціального менеджменту, що охоплює діяльність 

Концесіонера; 

b) потенційним впливам на Дніпровсько-Бузький лиман від скидання неочищених 

зливових вод з причалів; 

c) потенційним впливам на здоров’я населення і безпеку дорожнього і залізничного 

транспортного руху, пов’язаного з Проектом; 

d) історичним забрудненням ґрунту і ґрунтових вод; 

e) видаленню азбесту; 

f) ризикам зміни клімату для Проекту. 

Консультант повинен використовувати всю відповідну вихідну інформацію та дані, що містяться, 

серед іншого в Звіті про обсяг екологічних та соціальних досліджень, та координувати свою 

діяльність з проектною організацією (якщо він призначений до моменту виконання завдань з 

проведення Екологічної та соціальної оцінки).  

Консультант повинен проводити будь-які додаткові дослідження, які можуть знадобитися, з 

урахуванням контексту Проекту та екологічних і соціальних ризиків, в тому числі, але не 

обмежуючись дослідженнями, визначеними на стадії визначення обсягу робіт, наведених в розділі 

«Існуючий стан» у Завданні 2, d) нижче. 

Процес оцінки буде співмірним і пропорційним з потенційними ризиками, аспектами та наслідками 

Проекту, а також охоплюватиме комплексно прямі, непрямі та кумулятивні екологічні та соціальні 

аспекти і впливи Проекту, і відповідні етапи циклу Проекту (наприклад, підготовчі роботи, 

будівництво, експлуатація та вибуття з експлуатації).  

Застосовні вимоги  

Оцінка проводиться відповідно до таких вимог:  

a) Екологічна і соціальна політика ЄБРР, Вимоги до реалізації проектів ЄБРР 2014 року, 

Політика щодо публічної інформації ЄБРР 2014 року;  

b) Стандарти діяльності МФК про екологічну і соціальну сталість (1 січня 2012 року); 
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c) Рекомендації Групи Світового Банку щодо охорони навколишнього середовища, 

здоров’я та безпеки праці (квітень 2007 року); 

d) Рекомендації Групи Світового Банку щодо охорони навколишнього середовища, 

здоров’я та безпеки праці для портів, гаваней та терміналів (2 лютого 2017 року);  

e) відповідні основні екологічні стандарти ЄС, у тому числі (але не виключно) відповідні 

вимоги Директиви про оцінку впливу на довкілля (з урахуванням змін від 2014 року), 

Директиви ЄС про промислові викиди та Водної рамкової директиви ЄС.  

f) відповідні міжнародні договори та протоколи, що стосуються екологічних та 

соціальних питань, які є частиною Застосовного законодавства.  

Можливість застосування Застосовного законодавства, насамперед Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017, залежить від ступеню готовності проектної 

документації.  

Обсяг робіт 

Консультант повинен виконати обсяг робіт з проведення Екологічної та соціальної оцінки, що 

охоплює такі завдання:  

Завдання 1. Визначення обсягу робіт з Екологічної та соціальної оцінки і збір вихідних даних 

Консультант повинен розглянути наявний Звіт про обсяг екологічних та соціальних досліджень. У 

разі виявлення істотних змін в обсязі запланованої діяльності за Проектом або в додаткових планах, 

запропонованих Концесіонером, які не охоплюються Звітом про обсяг екологічних та соціальних 

досліджень, консультант має визначити ключові питання, які стосуються таких змін і повинні бути 

розглянути в процесі Екологічної та соціальної оцінки. Вказаний процес визначення додаткового 

обсягу робіт повинен охоплювати консультації з представниками громадськості, урядовими 

організаціями, місцевими громадами та іншими особами (за потреби).  

Консультант має розглянути наявні екологічні та соціальні вихідні дані, пов’язані з 

нововиявленими питаннями, які не охоплюються Звітом про обсяг екологічних та соціальних 

досліджень (якщо такі є). Необхідно виявити невідповідності та недостатність інформації між 

наявними вихідними даними і потребою в актуальних даних, які необхідні для проведення 

Екологічної та соціальної оцінки, співрозмірної і пропорційної до потенційних впливів і проблем 

Проекту. 

Консультант повинен визначити заходи для заповнення цих прогалин вихідних даних, включаючи 

будь-які подальші екологічні або соціальні дослідження, які будуть необхідні (наприклад, 

дослідження забруднення ґрунтів, дослідження біорізноманіття, дослідження якості води, 

соціально-демографічні дослідження, дослідження землекористування, життєдіяльності та 

економічних стратегій, культурної спадщини або археологічних досліджень тощо). 

Консультант зобов’язаний відповідним чином оновити Звіт про обсяг екологічних та соціальних 

досліджень.  

Завдання 2. Екологічна та соціальна оцінка 



497 

Продовження додатка 2 

 

Консультант повинен провести Екологічну та соціальну оцінку, включаючи всі елементи, визначені 

в цьому розділі. 

Ключові цілі Екологічної та соціальної оцінки включають (але не обмежуються) таким:  

a) визначення Застосовного законодавства щодо охорони навколишнього природного 

середовища, здоров'я та безпеки праці, а також екологічних та соціальних стандартів 

Європейського Союзу, з урахуванням застосовних до Проекту міжнародних договорів, та їх 

аналіз щодо того, як вони будуть виконуватись в рамках запропонованої інвестиційної 

програми;  

b) опис проекту та пов'язаних з ним об'єктів та заходів, а також визначення та оцінка 

альтернативних варіантів для запропонованого Проекту;  

c) оцінка поточного екологічного та соціального статусу (базовий рівень) запланованої 

території Проекту та її оточення, включаючи екологічні та соціальні питання, пов'язані з 

будь-яким попереднім використанням територій, які заплановані для використання в 

Проекті;  

d) проведення необхідного моделювання рівня води в ріці протягом Строку концесії, беручи 

до уваги накопичення опадів біля лиману, зміну течії води в лимані, підвищення рівня моря 

і рівень опадів; 

e) вивчення впливу рівня води в лимані на операції з боку моря (швартування, навантаження 

та розвантаження суден тощо), вплив на судноплавство і стоянку суден, зміни в 

днопоглиблювальних роботах, попит в судноплавному каналі і поблизу причалів та 

збільшення глибини каналу доступу і біля причалів; 

f) вивчення впливу низьких рівнів води в лимані і повеней на тимчасове зупинення 

транспортних операцій в порту і за його межами, а також необхідності планування 

додаткових потужностей для зберігання і якірних стоянок з урахуванням потенційних 

затримок в операціях з перевалки вантажів; 

g) визначення, оцінка та кількісний аналіз потенційних екологічних та соціальних впливів (як 

позитивних, так і негативних), пов'язаних з Проектом;  

h) розроблення ПЕСЗ або низки тематичних планів, спрямованих на запобігання та зменшення 

потенційних негативних екологічних та соціальних впливів впродовж реалізації Проекту, на 

забезпечення екологічних переваг та покращення якості навколишнього природного 

середовища, на покращення обміну інформацією з громадськістю, а на створення системи 

екологічного моніторингу і управління навколишнім природнім середовищем і планів 

реагування на надзвичайні ситуації;  

i) допомога Концесіонеру у проведенні громадських обговорень згідно з вимогами ЄБРР щодо 

розкриття інформації.  

В Додатку 1 представлена орієнтовна структура Екологічної та соціальної оцінки, яка охоплює такі 

ключові розділи: 
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Опис Проекту 

На підставі результатів дослідження консультант повинен підготувати опис Проекту, який буде 

включено до звіту з Екологічної та соціальної оцінки. Опис проекту повинен містити інформацію 

про: область впливу Проекту та конкретне місце (місця), де буде здійснюватися Проект; проектні 

рішення, обсяг і строки реалізації Проекту; інші відповідні характеристики Проекту, а також 

пов'язані з Проектом об'єкти та види діяльності. До опису мають бути додані відповідні карти для 

того, щоб проілюструвати географічне розташування Проекту та його ключові компоненти.  

Аналіз обґрунтованих альтернатив 

Екологічна та соціальна оцінка має включати аналіз технічно і фінансово можливих альтернатив, 

включаючи альтернативу відмови від реалізації Проекту. Екологічна та соціальна оцінка також 

повинна надати обґрунтування для обраного варіанту з урахуванням екологічних та соціальних 

впливів діяльності при реалізації Проекту.  

Аналіз застосовуваних вимог  

Консультант повинен розглянути перелік застосовних нормативно-правових актів та регуляторних 

вимог з екологічних та соціальних питань, наведених у Звіті про обсяг екологічних та соціальних 

досліджень, включаючи акти законодавства, прийняті Україною на виконання своїх зобов'язань 

відповідно до міжнародного права. Консультант повинен внести відповідні зміни до переліку 

застосовних вимог, зокрема, у разі внесення змін до Проекту. 

Вимоги до реалізації проектів ЄБРР також вимагають, щоб до Проекту застосовувалися основні 

екологічні стандарти ЄС (наприклад, Директива про промислові викиди та застосовні Довідники 

про найкращі доступні технології).  

Вихідні умови 

Екологічна та соціальна оцінка має включати комплексний опис поточного стану та ймовірного 

розвитку (за відсутності Проекту) фізичного, біологічного та соціально-економічного середовища, 

присутнього в зоні впливу Проекту. Екологічна та соціальна база для Екологічної та соціальної 

оцінки повинна ґрунтуватися на актуальних даних і буде складатися в сукупності з вже зібраних та 

доступних досліджень (включно зі Звітом про обсяг екологічних та соціальних досліджень), а 

також додаткових польових досліджень, у тому числі, але не виключно: 

a) Екологічна оцінка об’єкту (фаза 2) для дослідження ризику забруднення ґрунту та 

підземних вод та визначення відповідних заходів щодо зниження рівня забруднення; 

b) Дослідження біорізноманіття на Північній косі.  

Незважаючи на те, що дослідження щодо наявності об'єктів культурної спадщини на нерозвинутій 

частині Території концесії зобов'язані проводити фахівці уповноваженого Органу публічної влади 

(відповідний підрозділ Миколаївської обласної державної адміністрації), результати дослідження 

повинні бути включені до Екологічної та соціальної оцінки консультантом. 

Оцінка впливів 

Консультант повинен оцінити потенційні екологічні та соціальні впливи та ризики Проекту 

протягом всього його строку реалізації (підготовчі роботи, будівництво, експлуатація, виведення з 
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експлуатації), а також можливості, які Проект може забезпечити, включаючи, але не обмежуючись: 

розвиток інфраструктури, а також прямі, непрямі та прогнозовані економічні вигоди.  

Екологічна і соціальна оцінка включає в себе аналіз можливого впливу запропонованого Проекту та 

пов'язаних з ним об'єктів на фізичне, біологічне та соціально-економічне середовище для 

забезпечення ідентифікації та детальної характеристики потенційних несприятливих та позитивних 

екологічних і соціальних впливів. Це має включати визначення впливів, які можуть бути 

непропорційно відчутними для вразливих груп. Оцінка включатиме потенційні екологічні і 

соціальні впливи (до застосування заходів зі зниження рівня забруднення) та залишкові впливи. 

Карти повинні бути підготовлені в міру необхідності, щоб належним чином охарактеризувати 

вплив, особливо той, що має значний просторовий вимір.  

Впливи на різні компоненти фізичного, біологічного та соціально-економічного середовища 

повинні бути оцінені з використанням передових методів Екологічної та соціальної оцінки 

(наприклад, (чисельне) моделювання, оцінки ризиків, експертних оцінок тощо) і шляхом 

послідовного та прозорого застосування методології оцінки впливу, яка має враховувати, зокрема 

(якщо застосовно):  

a) характер впливу (позитивний чи негативний);  

b) вид впливу (прямий чи непрямий);  

c) величину впливу;  

d) ймовірність впливу;  

e) тривалість та обсяг впливу;  

f) зворотність впливу;  

g) чутливість, важливість і вразливість ресурсу або рецептора; і 

h) визначення кількісних обмежень (наприклад, нормативи гранично допустимих скидів у 

водне середовище та нормативи гранично допустимих викидів в атмосферне повітря). 

Незалежний експерт повинен визначити у звіті з Екологічної та соціальної оцінки значущість для 

кожного залишкового впливу (без і з застосуванням заходів зі зниження рівня впливу).  

Дослідження впливу також визначає потенційні можливості поліпшення та визначає технічно і 

фінансово можливі заходи для запобігання, або коли уникнення неможливе, мінімізації, зниження 

або компенсації негативних наслідків (відповідно до ієрархії мінімізації). Також повинні бути 

визначені заходи для збільшення переваг Проекту.  

Якщо під час процесу оцінювання особи або групи визначені як вразливі або незахищені, 

дослідження має включати диференційовані заходи, щоб негативні наслідки не впливали на них 

непропорційно і щоб такі групи могли скористатися можливостями для отримання переваг від 

Проекту. 

Оцінка впливу повинна представити залишкові впливи після застосування заходів щодо зниження 

їхнього рівня. 
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У рамках оцінки Проекту, консультант також повинен проводити оцінку парникових газів Проекту, 

включаючи визначення передінвестиційного обсягу викидів парникових газів, та оцінку 

післяінвестиційного обсягу викидів. Оцінка викидів парникових газів Проекту проводиться 

відповідно до Методики оцінки викидів парникових газів ЄБРР або подібної методики. 

Оскільки відповідна галузь має високий профіль ризику для трудових відносин, ретельне вивчення 

трудових питань повинне бути частиною Екологічної та соціальної оцінки. 

ПЕСЗ 

Консультант повинен описати заходи щодо уникнення, мінімізації, зниження, компенсації та 

моніторингу, які спрямовані на вдосконалення Проекту та уникнення, зменшення його 

екологічного і соціального впливу у ПЕСЗ. ПЕСЗ мають забезпечити, щоб всі відповідні етапи 

Проекту були структуровані відповідно до Застосовного законодавства, регуляторних вимог та 

Вимог до реалізації проектів ЄБРР/Стандартів діяльності МФК, і повинні включати:  

a) загальний опис Системи екологічного та соціального менеджменту, включаючи операційні 

політики, плани управління, системи управління, програми, процедури, практики та 

капітальні інвестиції, які будуть розроблені та впроваджені як частина загальної стратегії 

зниження рівня впливу;  

b) ресурси, необхідні для забезпечення їх ефективної реалізації та визначення ролей та 

відповідальності за заходи/зниження рівня забруднення, що містяться в них, а також для 

регулярного оновлення ПЕСЗ; 

c) управління ланцюгами постачання та відповідальність третіх сторін, включаючи ПЕСЗ 

підрядника, розроблені підрядником та затверджені Концесіонером;  

d) навчання або залучення спеціалістів, необхідних для забезпечення того, щоб персонал, 

відповідальний за реалізацію ПЕСЗ, мав необхідну обізнаність та навички для ефективного 

виконання цих функцій;  

e) показники ефективності, пов'язані зі значними екологічними та соціальними впливами, а 

також з відповідними елементами Вимог до реалізації проектів ЄБРР;  

f) план моніторингу, спрямований на контроль виконання дій, зазначених у ПЕСЗ, а також 

будь-які законодавчі вимоги до моніторингу та звітності;  

g) процедури та плани управління у надзвичайних ситуаціях, спрямовані на запобігання 

пожеж та вибухів, а також контролю за забрудненням навколишнього природного 

середовища для потенційних інцидентів (наприклад, плани ліквідації можливих аварій, 

засоби пожежогасіння та системи сигналізації та зв'язку), проведення робіт з локалізації та 

ліквідації забруднення акваторії та території;  

h) процедура управління змінами та постійного вдосконалення. 

Рівень деталізації та складності ПЕСЗ має бути співмірним із впливами Проекту та питаннями, які 

стосуються ризиків, впливів та можливостей, характерних для Проекту. ПЕСЗ визначають бажані 

результати як вимірні події, наскільки це можливо, з такими елементами, як цілі та показники 

ефективності, які можна відстежувати за певні періоди часу. 
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Завдання 3. Взаємодія із зацікавленими сторонами Проекту 

Незалежний інженер повинен підготувати проект плану взаємодії із зацікавленими сторонами 

(«План взаємодії із зацікавленими сторонами»), включаючи механізм подання скарг відповідно 

до Вимог до реалізації проектів ЄБРР 10. Обсяг і рівень деталізації Плану взаємодії із 

зацікавленими сторонами повинен бути розширений відповідно до потреб Проекту та завдань 

Вимог до реалізації проектів ЄБРР 10. План взаємодії із зацікавленими сторонами ґрунтуватиметься 

на Плані взаємодії із зацікавленими сторонами, розробленому для Екологічної та соціальної оцінки, 

та буде оновлюватись з урахуванням результатів ідентифікації та взаємодії із зацікавленими 

сторонами, проведених під час Екологічної та соціальної оцінки. Консультант запропонує формат, 

який найкраще підходить для конкретних потреб Проекту. Вказівки щодо змісту Плану взаємодії із 

зацікавленими сторонами надані у Додатку 2.  

Взаємодія із зацікавленими сторонами є основою для побудови міцних, конструктивних та 

ефективних відносин, які є важливими для успішного управління екологічними та соціальними 

впливами Проекту. Концесіонер повинен розробити та впровадити План взаємодії із зацікавленими 

сторонами, який масштабується з урахуванням ризиків і впливів Проекту і враховує особливості і 

інтереси залучених спільнот. Загалом План взаємодії із зацікавленими сторонами повинен:  

a) описувати вимоги Застосовного законодавства, політик кредитора та Концесіонера та/або 

інші вимоги щодо консультацій та розкриття інформації;  

b) визначити і розставити пріоритети ключових груп зацікавлених сторін; 

c) забезпечити стратегію та графік для обміну інформацією та консультацій з кожною з цих 

груп;  

d) описати ресурси та відповідальність за впровадження заходів із залучення зацікавлених 

сторін; 

e) описати, як діяльність із залучення зацікавлених сторін буде включена до системи 

управління Концесіонера; 

f) описати, як буде здійснюватися моніторинг ефективності діяльності із залучення 

зацікавлених сторін.  

Концесіонер може розглянути можливість використання Керівництва з ефективної практики 

взаємодії із зацікавленими сторонами (Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for 

Companies Doing Business in Emerging Markets, МФК, 2007). 

Завдання 4. Нетехнічне резюме 

Консультант повинен підготувати стисле, всеосяжне, окреме нетехнічне резюме, яке узагальнює 

документи Екологічної та соціальної оцінки. Нетехнічне резюме має бути викладено зрозумілою 

для широкої громадськості мовою. Нетехнічне резюме має бути підготовлене англійською мовою і 

перекладене на українську мову.  

Орієнтовний перелік питань, які необхідно включити до нетехнічного резюме, наведено у Додатку 

3.  
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Завдання 5. Оцінка відповідності вимогам до реалізації проектів ЄБРР/Стандартів діяльності 

МФК 

На підставі результатів Екологічної та соціальної оцінки консультант повинен оцінити статус 

Проекту на відповідність Вимогам до реалізації проектів ЄБРР та Стандартів діяльності МФК, 

використовуючи таблицю відповідності, формат якої наведений у Додатку 4. 



 

7. ПРОЕКТНІ ДОКУМЕНТИ  

7.1 Консультант повинен подати такі документи про результати роботи англійською мовою 

у форматі MS Word:  

7.1.1 Початковий звіт; 

7.1.2 Доповнений Звіт про обсяг екологічних та соціальних досліджень та документ 

стосовно участі в громадських обговореннях на етапі визначення обсягу робіт 

Проекту;  

7.1.3 проект Екологічної та соціальної оцінки, включаючи нетехнічне резюме та 

екологічно-соціальний план дій (див. Додатки 1, 3, 5); 

7.1.4 проект Плану взаємодії із зацікавленими сторонами, включаючи докладні 

протоколи зустрічей на громадських обговореннях (а також матеріали, які 

використовувалися для громадських обговорень) (див. Додаток 2); 

7.1.5 проект ПЕСЗ, а також проекти інших планів управління;  

7.1.6 проект резюме відповідності Вимогам до реалізації проектів ЄБРР та 

Стандартів діяльності МФК, який включає таблицю відповідності Вимогам до 

реалізації проектів ЄБРР та Стандартів діяльності МФК (див. Додаток 4).  

7.2 Остаточні редакції документів - протягом 2 тижнів після отримання коментарів щодо 

проектів. Остаточні версії Пакета розкриття інформації (нетехнічне резюме та План 

взаємодії з зацікавленими сторонами) перекладаються українською мовою.  

8. ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ 

8.1 Запропонований склад команди з Екологічної та соціальної оцінки є таким (ключові 

члени команди):  

8.1.1 менеджер проекту: експерт з досвідом управління проектами з розробки 

Екологічної та соціальної оцінки в країнах діяльності ЄБРР і з дотриманням 

вимог Вимоги до реалізації проектів ЄБРР/Стандартів діяльності МФК, з 

відмінними навичками спілкування (більше 10 років досвіду); 

8.1.2 міжнародні фахівці з охорони навколишнього природного середовища з 

досвідом роботи в Екологічній та соціальній оцінці в портах;  

8.1.3 місцеві фахівці з охорони навколишнього природного середовища з досвідом 

моделювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 
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8.1.4 місцеві фахівці з охорони навколишнього природного середовища з досвідом у 

галузі водоочистки та моделювання скидання стічних і зливових вод; 

8.1.5 спеціаліст з охорони праці та промислової безпеки, який має досвід у галузі 

судноплавства;  

8.1.6 фахівці з адаптації та протидії зміні клімату, які мають досвід в моделюванні 

рівнів течії води і оцінці впливу змін гідрологічного режиму на проектування і 

експлуатацію порту; 

8.1.7 соціальний фахівець з досвідом у взаємодії із зацікавленими сторонами та 

громадськими обговореннями; 

8.1.8 інші екологічні та соціальні фахівці у разі потреби.  
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Додаток 1 – Примірний формат Звіту з Екологічної та соціальної оцінки 

Примітка: нижче наведено приблизний формат та потенційний зміст Звіту з Екологічної та 

соціальної оцінки. Питання, перераховані нижче, були визначені як актуальні в Звіті про обсяг 

екологічних та соціальних досліджень. Очікується, що Незалежний інженер використає своє 

професійне судження, щоб визначити, які питання (з наведених нижче чи додаткових) стосуються 

Проекту. Питання, що будуть визначені як такі що не стосуються цього Проекту, повинні 

охоплюватися короткою заявою про те, що вони розглядаються, але не стосуються у цьому 

випадку.  

Коротке резюме 

Короткий опис Проекту, його обґрунтування, існуюча діяльність та загальний стан, значні 

екологічні та соціальні впливи. Коротке резюме також включатиме всі заходи щодо пом’якшення 

та покращення, пропозиції щодо моніторингу, та задокументоване прагнення Концесіонера щодо 

виконання даних заходів. 

Опис Проекту  

Точний опис Проекту в його географічному, екологічному та соціально-економічному контексті. 

Систематичне порівняння можливих альтернатив розташування, технології або проектної 

документації Проекту в контексті їхніх потенційних екологічних та соціальних впливів. 

Порівняння має включати альтернативу «нічого не реалізовувати». Опис Проекту повинен містити, 

зокрема, але не виключно, інформацію про:  

a) Ділянку, на якій реалізовуватиметься проект;  

b) розташування різних об’єктів, з особливим акцентом на місцях зберігання та обробки 

пилових і хімічних вантажів, а також будь-яких компонентів, які можуть привести до 

викидів, шуму, вібрацій або ризиків розливу;  

c) графічну схему процесів реалізації проекту;  

d) детальний опис технологій, які застосовуються в послідовних етапах процесу;  

e) рух автотранспорту, пов'язаний з діяльністю Концесіонера під час будівництва та 

експлуатації;  

f) потреби в працівниках на етапі будівництва та експлуатації;  

g) ідентифікацію всіх технологічних джерел викидів та скидів, та їхні характеристики за 

нормальних умов експлуатації;  

h) оцінку застосування найкращих доступних технологій до пропонованих об’єктів та 

діяльності, запланованої Концесіонером;  

i) виявлення потенційних надзвичайних ситуацій, та визначення характеристик пов'язаних із 

ними забруднень навколишнього природного середовища.  

Вимоги законодавства 
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Короткий опис застосовних політик, правового та адміністративного контексту Екологічної та 

соціальної оцінки, із узагальненням відповідного національного законодавства, а також 

екологічних та соціальних вимог ЄБРР, МФК, інституцій, які беруть участь у співфінансуванні, та 

відповідних регіональних/глобальних договорів. Необхідно окреслити часові рамки для проведення 

громадських обговорень, оцінки та реалізації Проекту.  

Поточний стан 

Опис відповідних аспектів фізичного та природного середовища та соціально-економічних умов у 

районах, на які впливають існуюча діяльність та Проект, в тому числі:  

a) викиди в атмосферне повітря, скиди у водне середовище, шум та вібрація;  

b) біологічні та екологічні ресурси (фауна, флора, біорізноманіття, охоронювані види, 

критичні середовища існування, екосистеми); 

c) біологічні, екологічні тенденції, включаючи втрату середовища існування; інвазійні 

чужорідні види;  

d) кліматичні чинники та зміна клімату; теми, що стосуються адаптації до зміни клімату; 

e) культурна спадщина, включаючи матеріальну та нематеріальну культурну спадщину, а 

також археологічну спадщину;  

f) геоморфологія та геологія;  

g) техніка безпеки та охорона праці; 

h) здоров’я населення та інфраструктура охорони здоров'я;  

i) минуле і поточне використання землі;  

j) ландшафтні та візуальні аспекти (використання прожекторів);  

k) матеріальні активи; 

l) соціально-економічний статус і засоби для існування населення (з розбивкою за статтю, 

віком, етнічною приналежністю та іншими соціальними характеристиками);  

m) історичне забруднення ґрунтів і ґрунтових вод;  

n) практика взаємодії із зацікавленими сторонами; 

o) вразливі групи;  

p) вода (інфраструктура та доступність, кількість та якість, поверхневі та ґрунтові води) та 

управління стічними водами;  

q) дорожній рух та транспортна інфраструктура (громадська та внутрішньопортова). 

Консультація із зацікавленими сторонами 
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Деталі програми взаємодії із зацікавленими сторонами в рамках Екологічної та соціальної оцінки, а 

також результати такої взаємодії включають:  

a) аналіз ключових груп зацікавлених сторін, на яких потенційно може вплинути Проект, та 

інших зацікавлених сторін; 

b) деталізація конкретних заходів взаємодії із зацікавленими сторонами, що проводяться з 

цими групами зацікавлених сторін протягом усього дослідження, включно із кількісними 

даними про участь у цих заходах; 

c) деталізація та аналіз конкретних проблем, питань та можливостей для вдосконалення 

Проекту, піднятих зацікавленими сторонами протягом усього процесу взаємодії; та 

d) подробиці щодо зворотного реагування зацікавлених сторін стосовно впливу Проекту та 

заходів щодо пом’якшення. 

Потенційні впливи  

Визначення потенційних екологічних та соціальних впливів, які можуть бути пов'язані з існуючою 

діяльністю та Проектом, в тому числі непрямого та кумулятивного характеру. Впливи, які навряд 

чи виникнуть або будуть незначними, повинні бути записані разом з обґрунтуванням того, чому 

вони вважаються малоймовірними або незначними. Потенційні впливи повинні розглядатися на 

таких рівнях: місцеві, національні та регіональні/глобальні.  

Характеристика впливів та можливостей 

Визначення та характеристика позитивних та негативних екологічних і соціальних впливів 

(прямих, непрямих та кумулятивних) з точки зору величини, ймовірності, тривалості, ступеня, 

зворотності впливу та чутливості ресурсу або об’єкту впливу. Кількісні дані повинні 

використовуватися у максимально можливій мірі. У цьому розділі також слід визначити 

можливості для екологічних та соціальних покращень та визначити ключові невизначеності та 

прогалини у даних. У цій оцінці необхідно розглядати як існуючі операції, так і такі етапи Проекту:  

a) підготовка до будівництва та будівництво;  

b) експлуатація та технічне обслуговування; 

c) закриття та виведення з експлуатації; 

d) залишкові екологічні та соціальні впливи. 

Управління впливами 

Короткий опис можливих економічно ефективних заходів для уникнення, мінімізації, пом’якшення 

або компенсації екологічних та соціальних впливів до досягнення прийнятних рівнів та вирішення 

інших екологічних та соціальних питань. Крім того, короткий опис плану заходів, які сприятимуть 

покращенню екологічних та соціальних аспектів в межах території Проекту та існуючої діяльності, 

а також характеристику будь-яких залишкових екологічних та соціальних впливів або проблем, які 

не були вирішені. Опис фінансових ресурсів передбачених для управління можливими ризиками 

(наприклад, ескроу-рахунок та страхове покриття для покриття видатків на, зокрема, виведення з 
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експлуатації, ремедіацію ділянок, усунення розливів нафти та інші надзвичайні ситуації). 

Управління впливами має охоплювати такі етапи Проекту:  

a) підготовка до будівництва та етап будівництва;  

b) експлуатація та технічне обслуговування; 

c) закриття та виведення з експлуатації; 

d) залишкові екологічні та соціальні впливи. 

Моніторинг та нагляд 

Опис того, як екологічні та соціальні впливи будуть контролюватись та управлятись на практиці, 

включаючи опис контролю реалізації проекту кредиторами та уповноваженими органами влади. 

Там, де це можливо, повинні бути передбачені оцінки капітальних витрат, витрат на експлуатацію 

та технічне обслуговування. Моніторинг та нагляд має охоплювати такі етапи Проекту:  

a) підготовка до будівництва та етап будівництва;  

b) експлуатація та технічне обслуговування; 

c) закриття та виведення з експлуатації; 

d) залишкові екологічні та соціальні впливи. 

ПЕСЗ 

Перелік усіх заходів, необхідних для вирішення екологічних та соціальних впливів та питань, а 

також пов'язаних з ними заходів щодо моніторингу та нагляду, має бути консолідований у формі 

таблиці, що також має містити інституційні обов'язки, часові рамки та відповідні витрати.  

Додатки: 

a) імена осіб, відповідальних за підготовку Звіту з екологічної та соціальної Оцінки; 

b) посилання на джерела інформації; 

c) протоколи громадських зустрічей та обговорень. 
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Додаток 2 – Рекомендації щодо плану взаємодії із зацікавленими сторонами 

Нижче наведений приблизний перелік питань для можливого включення до Плану взаємодії із 

зацікавленими сторонами. Очікується, що консультант використає своє професійне судження, щоб 

визначити, які питання (наведені нижче чи додаткові) стосуються Проекту. 

План взаємодії із зацікавленими сторонами повинен: 

a) коротко визначати місцезнаходження Проекту та райони, що зазнають впливу (наприклад, 

перелік місцевих громад); 

b) містити вимоги законодавства стосовно розкриття інформації та обговорень що стосуються 

Проекту; 

c) визначити зацікавлені сторони, що зазнають впливу Проекту та оцінити типи та ступінь 

впливу на них. Визначити інші зацікавлені сторони, та за потреби, представити підсумок 

цього аналізу на карті зацікавлених сторін 

d) визначити будь-які окремі групи, які можуть вважатися вразливими або які потребують 

більшої підтримки в процесі обговорень (наприклад, через рівень їхньої грамотності, стать, 

соціально-економічний статус, етнічну приналежність, мову або місцезнаходження). Це 

повинно включати аналіз раніше існуючої вразливості (тобто незалежно від Проекту) та 

вразливості, спричиненої Проектом (групи, які гостро піддані впливам Проекту). Для 

кожної визначеної групи вказати, як будуть проводитися конструктивні обговорення; 

e) містити звіт про будь-які попередні обговорення та розкриття інформації; 

f) визначити, які документи будуть публічно розкриті, в тому числі графік, і на якій (-их) мові 

(-ах); 

g) визначити, де документи будуть доступні (фізично та онлайн-адреси), наприклад, надавати 

назви конкретних газет, розташування дошки оголошень тощо; 

h) визначити, як особи будуть повідомлені про доступність документів; 

i) окреслити майбутні заходи з обговорення із зацікавленими сторонами, вразливими групами 

та зацікавленими особами, включаючи формат обговорень та теми для обговорення; 

j) якщо місцезнаходження/дати ще не відомі, вказати, як люди будуть проінформовані про 

дати; 

k) визначити, кому/куди слід надсилати коментарі, що буде з ними, та як громадськість буде 

повідомлена про результати; 

l) визначити, як будуть оброблюватись скарги (у тому числі визначений механізм розгляду 

скарг); 

m) визначити дії щодо моніторингу та звітності для процесу залучення зацікавлених сторін; 
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n) визначити зобов’язання щодо впровадження Плану взаємодії із зацікавленими сторонами, а 

також процес та частоту оновлень Плану взаємодії із зацікавленими сторонами. 

Будь ласка, також дивіться інструкцію:  

http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/grievance-mechanism.pdf  
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Додаток 3 – Список приблизних питань для нетехнічного резюме 

Нижче наведено перелік приблизних питань для можливого включення до нетехнічного резюме. 

Очікується, що консультант використає своє професійне судження, щоб визначити, які питання 

(наведені нижче чи додаткові) стосуються Проекту. 

Нетехнічне резюме 

1. Опис Проекту:  

a) стислий і вичерпний опис Проекту; 

b) плановані будівельні роботи та подальша експлуатація; 

c) карта-схема, якщо можливо. 

2. Передумови Проекту 

a) обґрунтування Проекту; 

b) правові аспекти та дотримання відповідного екологічного та соціального законодавства; 

c) поточна екологічна та соціальна ситуація і міркування; 

d) історія розвитку Проекту та планування, включно з описом основних альтернатив, що 

вивчалися, їхні екологічні та соціальні впливи, а також причини остаточного рішення. 

3. Процес: 

a) виконання Екологічної та соціальної оцінки та взаємозв’язок із проектною документацію; 

b) відомості про поточний стан відповідності Проекту національним нормативним вимогам та 

відповідним вимогам ЄС; 

c) громадські обговорення та розкриття інформації, робота із запереченнями. 

4. Резюме переваг для навколишнього природного середовища, потенційного несприятливого 

впливу, заходів щодо пом'якшення та управління ними: 

a) якість повітря; 

b) супутня інфраструктура; 

c) біорізноманіття та охорона природи; 

d) відповідність політиці, закону та іншим планам; 

e) кумулятивний вплив; 

f) опосередкований вплив; 

g) ландшафт та візуальні впливи; 
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h) шум та вібрація; 

i) дорожній рух, безпека дорожнього руху; 

j) управління відходами; 

k) водні ресурси. 

5. Резюме соціальних переваг, потенційний несприятливий вплив, заходи щодо пом'якшення та 

управління ними: 

a) внесок у розвиток громади, що буде здійснений Проектом; 

b) культурна спадщина; 

c) зайнятість та працевлаштування/трудові питання та стандарти; 

d) вплив на місцеве транспортне навантаження та на транспортну доступність; 

e) питання щодо охорони праці та громадського здоров’я та громадської охорони здоров'я та 

безпеки; 

f) громадське здоров'я та безпека під час будівництва та експлуатації. 

6. Зв'язок: 

a) контактні дані; 

b) процес вирішення будь-яких питань, що виникнуть; 

c) посилання на План взаємодії із зацікавленими сторонами (або подібний план).
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Додаток 4 – Екологічна та соціальна оцінка: таблиця резюме відповідності 

Вступ 

Резюме відповідності забезпечує систематичний огляд відповідності Проекту Екологічній та соціальній політиці ЄБРР, як це визначено у 

відповідних Вимогах до реалізації проектів ЄБРР. Таблиця резюме відповідності охоплює всі Вимоги до реалізації проектів ЄБРР, що 

застосовуються до проектів, що не належать до діяльності фінансових посередників. Підготовка резюме відповідності має меті визначити 

базовий рівень, відносно якого можна оцінювати майбутню ефективність проектів в рамках щорічного процесу екологічної та соціальної 

звітності. 

Від 2 до 10 індикаторів вказані для кожної із застосовних Вимог до реалізації проектів ЄБРР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 10. 

Керівництво 

Для всіх Вимог до реалізації проектів ЄБРР (пронумеровані цілими числами в стовпчику КПЕ) надати резюме загального дотримання Вимог до 

реалізації проектів ЄБРР. Для будь-якого відступу від Вимог до реалізації проектів ЄБРР потрібно навести обґрунтування із посиланнями на 

відповідні документи. 

Для кожного індикатора в межах Вимоги до реалізації проектів ЄБРР, будь ласка, виконайте наведені нижче три кроки: 

1. Визначте, чи застосовується цей індикатор. Для проектів категорій A і Б відправною точкою є те, що всі індикатори 

застосовуються, якщо проект не має суттєвих аспектів, що мають відношення до індикатора (тобто ніяких ризиків), у цьому 

випадку показник повинен бути зарахований як «не застосовно (НЗ)» і з коротким узагальненням причини. Для проектів 

категорії В відправною точкою є всі показники НЗ, якщо проект не має суттєвого аспекту, що має відношення до показника 

(тобто існує значний ризик). 

2. Вирішіть, чи можливе надання висновку. Якщо ні (наприклад, якщо індикатор буде застосовуватися, але це ще занадто рано 

у проекті), то оцінюйте як «Надання висновку неможливе» і надайте короткий підсумок того, чому. У випадках, коли 

відсутність висновку є суттєвим упущенням в огляді, посилайтеся на те, де це розглядається у звіті, та узагальнюйте будь-які 

рекомендації. 

3. Оцініть індикатор таким чином та надайте коротке обґрунтування. 

ПерВ  
Перевищена відповідність: Проект перевищив очікування Вимог до реалізації проектів ЄБРР 

/Стандартів діяльності МФК. Застосовані підходи до екологічних та соціальних питань є зразком 
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для наслідування. 

ПВ 

Повна відповідність: Проект повністю відповідає вимогам ЄБРР та МФК, а також політикам і 

керівництвам ЄС та місцевих органів із охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки 

праці. 

ЧВ 
Часткова відповідність: Проект не повністю відповідає вимогам ЄБРР та МФК, але має системи, 

процеси або заходи щодо пом'якшення наслідків, які працюють над усуненням недоліків. 

ІН 
Істотна невідповідність: Проект не відповідає вимогам ЄБРР та МФК, а системи, процеси та 

заходи щодо їх пом'якшення не працюють над усуненням недоліків. 

4. Коментарі/проблеми: надайте короткий коментар щодо відповідності цієї вимоги проекту та пояснення обраної оцінки. 

5. Необхідні дії: де це застосовно, коротко опишіть будь-які дії, необхідні Концесіонеру для досягнення повної відповідності 

кожній вимозі. Якщо відповідні дії включені до Екологічного і соціального плану дій (ЕСПД) для цього проекту, будь ласка, 

надайте посилання на ЕСПД. 

6. Резюме щодо Вимог до реалізації проектів ЄБРР: надайте загальний висновок щодо Вимог до реалізації проектів ЄБРР, 

використовуючи наведені вище визначення відповідності з допоміжними коментарями. У деяких випадках може бути достатньо 

звернутись до Вимог до діяльності ЄБРР тільки на 

підсумковому рівні, залежно від вищезазначеного Етапу 1. 

Примітка: Оцінка «Істотна невідповідність» (як на рівні 
індикатора, так і на рівні Вимог до реалізації проектів ЄБРР) має 
суттєві наслідки для схвалення проекту та потребує особливої 
уваги. При вирішенні питання, чи достатньо заходи усувають 
недоліки, консультант повинен розглянути структурованим 

чином як рівень залишкового (після затвердження) ризику, так і 
рівень впевненості в тому, що Проект може успішно привести 
проблему у відповідність до політик завдяки ЕСПД. Таблиця 
праворуч ілюструє підхід, який необхідно прийняти. 

  

 

КПЕ  Вимога  Оцінка  Коментарі/проблеми Необхідні дії  ЕСПД 

Ризик 

Високий  ЧВ  ІН ІН 

Середній  ЧВ ЧВ ІН 

Низький  ПВ  ЧВ ЧВ 

  Високий Середній Низький 

  Упевненість 
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1  Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та проблемами   

 Резюме:   

1.1  Екологічна та соціальна 

оцінка 

        

1.2  Системи екологічного і 

соціального менеджменту 

        

1.3  Екологічна та соціальна 

політика
1
  

        

1.4  ПЕСЗ         

1.5  Організаційна спроможність 

та готовність 

        

1.6  Управління ланцюгами 

постачання 

        

1.7  Моніторинг і звітність 

проекту 

        

 

КПЕ  Вимога Оцінка Коментарі/проблеми Необхідні дії ЕСПД 

2  Праця та умови праці      

 Резюме:     

2.1  Кадрова політика і робочі 

відносини 

        

2.2  Дитяча та примусова праця          

                                                      

1
 Якщо проект є суттєвим розширенням діяльності отримувача, підтвердьте, що політика та підтримуючі системи управління та плани є придатними для нової 

діяльності. 
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2.3  Недопущення дискримінації 

та рівні можливості 

        

2.4  Організації працівників         

2.5  Заробітна плата, пільги, 

умови праці та проживання 

        

2.6  Скорочення
2
          

2.7  Механізм подання та 

розгляду скарг 

        

2.8  Особи, залучені не на умовах 

трудових договорів 

        

2.9  Мережа постачання         

2.10  Вимоги до персоналу з 

безпеки 

        

 

КПЕ Вимога Оцінка Коментарі/проблеми Необхідні дії ЕСПД 

3  

Ефективність використання ресурсів, запобігання та контроль забруднення 

Примітка. Оцінювання повинно ретельно враховувати (і показувати), які правила або стандарти застосовувалися до оцінки 

відповідності (наприклад, найкраща практика ЄС, національної практика). Оцінювання повинні стосуватись розгляду ефективності 

альтернативних методів. 

 Резюме: 

3.1  Ефективність використання 

ресурсів 

        

                                                      

2
 Не буде застосовуватись до багатьох проектів на стадії оцінки. Однак слід взяти до уваги докази того, що протягом останніх 3 років підхід отримувача до 

економії коштів, не сумісний із політиками, повинен бути врахований. 
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3.2  Запобігання та контроль 

забруднення - викиди в 

атмосферу 

        

3.3  Запобігання та контроль 

забруднення - стічні води 

        

3.4  Парникові гази
3
          

3.5  Вода          

3.6  Відходи          

3.7  Небезпечні речовини та 

матеріали 

        

4  Здоров'я та безпека  

  Резюме: 

4.1  Гігієна та безпека праці         

4.2  Здоров'я та безпека громад         

 

КПЕ 
 
Вимога Оцінка Коментарі/проблеми Необхідні дії ЕСПД 

4.3  Побудова та забезпечення 

безпеки інфраструктури, 

будівель та обладнання 

        

4.4  Безпека небезпечних 

матеріалів 

        

4.5  Безпека продуктів і послуг         

4.6  Дорожньо-транспортна         

                                                      

3
 Особливу увагу слід приділити демонстрації отримувачем розгляду альтернатив. Проекти, які передбачають щорічно виробляти понад 25 000 тон СО2 

еквівалента, повинні забезпечити інвентаризацію викидів та плани для щорічної звітності. 
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безпека 

4.7  Стихійні лиха         

4.8  Ризик захворювань          

4.9  Готовність до аварійних 

ситуацій і реагування на них 

        

5  
Придбання земельних ділянок, примусове переселення та порушення 

стабільного економічного становища  

  

  Резюме:   

5.1  Уникнення чи мінімізація 

переміщень 

        

5.2  Обговорення         

5.3  Компенсація для 

переміщених осіб 

        

5.4  Механізм подання та 

розгляду скарг 

        

5.5  Документація щодо плану 

дій з переселення та плану 

відновлення засобів до 

існування 

        

5.6  Реалізація плану дій з 

переселення та плану 

відновлення засобів до 

існування 

        

5.7  Моніторинг          

 

КПЕ 
 
Експлуатаційна вимога Оцінка Коментарі/проблеми Необхідні дії ЕСПД 

6  Біорізноманіття та живі природні ресурси   
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  Резюме:   

6.1  Оцінка біорізноманіття та 

живих природних ресурсів  

        

6.2  Збереження біорізноманіття         

6.3  Стале управління живими 

природними ресурсами 

        

7  Місцеві жителі   

  Звіт:   

7.1  Оцінка місцевого населення         

7.2  Уникнення негативного 

впливу та план розвитку 

місцевого населення  

        

7.3  Розкриття інформації, 

змістовна консультація та 

інформована участь 

        

7.4  Механізм подання та 

розгляду скарг та 

запобігання дискримінації 

на етнічній основі 

        

7.5  Компенсація та розподіл 

вигод 

        

7.6  Впливи/переселення на 

традиційні землі чи 

культурну спадщину 

        

КПЕ 
 
Вимога Оцінка Коментарі/проблеми Необхідні дії ЕСПД 

8  Культурна спадщина    

  Резюме:   

8.1  Оцінка та управління         
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впливом на культурну 

спадщину 

8.2  Обговорення з 

постраждалими громадами 

та іншими зацікавленими 

сторонами 

        

8.3  Використання Проектом 

культурної спадщини 

        

10  Розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін   

  Резюме:   

10.1  План взаємодії із 

зацікавленими сторонами 

        

10.2  Діючий механізм подання та 

розгляду скарг  

        

  Загальна відповідність    

  Національні екологічні, 

соціальні, санітарні вимоги 

та вимоги безпеки 

        

  Вимоги ЄС з охорони 

навколишнього середовища, 

соціального захисту, 

здоров'я та безпеки праці 
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Додаток 5 – Зразок формату Екологічного і соціального плану дій 

№  Дії  

Екологічні 

ризики 

(відповідальність 

/вигоди) 

Вимога 

(законодавства,  

Вимоги до 

реалізації 

проектів ЄБРР, 

Стандарти 

діяльності МФК) 

Ресурси,  

інвестиційні 

потреби,  

відповідальність  

Розклад 

Цілі та критерії 

оцінки 

успішності 

реалізації 

Статус  

Вимоги 

до 

діяльності 

1  

Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та 

проблемами 

   

1.1         

                

Вимоги 

до 

діяльності 

2  

Праця та умови праці 

   

2.1                

Вимоги 

до 

діяльності 

3  

Ефективність використання ресурсів, запобігання та контроль 

забруднення 

 

   

3.1                

Вимоги 

до 

діяльності 

4  

Здоров'я та безпека 

   

4.1                
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Вимоги 

до 

діяльності 

5  

Придбання земельних ділянок, примусове переселення та порушення 

стабільного економічного становища 

   

5.1                

Вимоги 

до 

діяльності 

6  

Біорізноманіття та живі природні ресурси 

   

6.1                

Вимоги 

до 

діяльності 

7  

Місцеве населення 

   

7.1                

Вимоги 

до 

діяльності 

8  

Культурна спадщина 

   

8.1                

Вимоги до 

діяльності 

10 

Розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін 

   

10.1                
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ДОДАТОК 9. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ 

КОНЦЕСІОНЕРА  

[Буде заповнена відповідно до поданої в конкурсній пропозиції структури] 

N° Найменування учасника Частка (у % та кількість акцій / 

частка в гривні в статутному 

капіталі) 

Головний учасник 

1.   

Інші учасники 

2.   

3.   

4.   

5.    
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ДОДАТОК 10. ВИМОГИ ДО АУДИТОРСЬКОЇ 

КОМПАНІЇ 

(a) Аудиторська компанія має право на провадження аудиторської діяльності відповідно до 

законодавства країни свого резидентства і включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності – для резидентів України; чи іншого реєстру згідно із 

законодавством країни резидентства Аудиторської компанії. 

(b) Аудиторська компанія самостійно або у складі єдиної мережі Аудиторських компаній має 

досвід надання аудиторських послуг (не менше ніж два підтверджених факти надання 

аудиторських послуг) суб'єктам господарювання транспортної галузі протягом останніх 

трьох років; 

(c) Аудиторська компанія має у своєму складі не менше ніж 100 працівників, які 

безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної 

зайнятості та з якими укладений трудовий договір. 

(d) Не менш як 5 працівників Аудиторської компанії мають сертифікат/інший підтвердний 

документ, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю 

на території резидентства Аудиторської компанії. 

(e) Не менш як 15 працівників Аудиторської компанії мають принаймні один документ, що 

засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є 

членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме: Асоціацією присяжних 

сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих 

громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу 

(ICAEW). 

(f) Щорічний дохід Аудиторської компанії протягом останніх трьох років становить не менше 

ніж 30 мільйонів гривень (еквівалент цієї суми в іноземній валюті відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, визначеного Національним банком України). 

(g) Аудиторська компанія має договір страхування відповідальності перед третіми особами 

(щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності 

на суму не менше ніж 50 мільйонів гривень (еквівалент цієї суми в іноземній валюті 

відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, визначеного Національним банком 

України). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання 

аудиторських послуг.  

(h) Аудиторська компанія готова надати документи, які підтверджують її відповідність 

вимогам, вказаним у пунктах (а)-(g) вище, на запит Концесієдавця (Міністерства 

інфраструктури України) або Конкурсної комісії за Проектом. 
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ДОДАТОК 11. ПРАЦІВНИКИ 

1. Орієнтовний перелік посад, кількість та посадові оклади Працівників Первісного 

оператора, які підлягають переведенню на роботу до Концесіонера: 

№ Посада 

Кількіст

ь, 

осіб 

Оклад, 

тарифна 

ставка, 

грн, 

станом на 

01.03.2019 

Місячний фонд 

заробітної 

плати, 

грн 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Керівництво 

1.  

Директор 
1 

Відповідно до умов, визначених у 

трудовому контракті 

2.  Заступник директора з експлуатації та 

портової діяльності 
1 147 000,00 147 000,00 

3.  Заступник директора з економіки та 

фінансів 
1 147 000,00 147 000,00 

4.  Заступник директора з морської та 

внутрішньої безпеки 
1 147 000,00 147 000,00 

5.  Радник  2 12 140,00 24 280,00 

6.  Фахівець з питань цивільного захисту 1 12 140,00 12 140,00 

7.  Провідний професіонал з 

антикорупційної діяльності 
1 14 550,00 14 550,00 

8.  Провідний бухгалтер-ревізор 1 16 240,00 16 240,00 

Служба охорони праці 

9.  Начальник служби охорони праці 1 19 900,00 19 900,00 

10.  Інженер з охорони праці І категорії 1 15 130,00 15 130,00 

11.  Інженер з охорони праці ІІ категорії 1 12 540,00 12 540,00 

12.  Інженер з технічного нагляду за 

вантажопідйомними машинами  
1 

10 120,00 

(0,5 ставки) 
5 060,00 

13.  Інженер з пожежної безпеки 1 12 050,00 12 050,00 

14.  Майстер виробничого навчання 1 10 020,00 10 020,00 

Служба з безпеки руху 

15.  Інженер з безпеки руху 1 10 860,00 10 860,00 

Служба морської та внутрішньої безпеки 

16.  Начальник служби  1 18 080,00 18 080,00 

17.  Заступник начальника служби 1 12 650,00 12 650,00 

18.  Професіонал з фінансово-економічної 

безпеки 
1 12 050,00 12 050,00 
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19.  Офіцер охорони портових засобів 1 10 200,00 10 200,00 

20.  Черговий пульта (пункт 

централізованого спостереження) 
4 8 270,00 33 080 ,00 

21.  Фахівець пропускного режиму 1 10 020,00 10 020,00 

22.  Черговий бюро перепусток 2 5 680,00 11 360,00 

Технічний відділ 

23.  Начальник відділу 1 18 830,00 18 830,00 

24.  Провідний інженер з технічного нагляду 1 13 510,00 13 510,00 

25.  Інженер-будівельник 1 12 050,00 12 050,00 

26.  Інженер І категорії 1 13 610,00 13 610,00 

27.  Інженер з охорони навколишнього 

середовища І категорії 
1 13 610,00 13 610,00 

Планово-економічний відділ 

28.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

29.  Економіст І категорії 1 13 610,00 13 610,00 

30.  Економіст ІІ категорії 1 12 640,00 12 640,00 

Відділ організації праці та заробітної плати 

31.  Начальник відділу 1 19 590,00 19 590,00 

32.  Інженер з організації і нормування праці 

І категорії 
1 14 970,00 14 970,00 

33.  Інженер з нормування праці І категорії 2 14 970,00 29 940 ,00 

34.  Інженер з нормування праці ІІ категорії 1 13 900,00 13 900,00 

35.  Економіст з праці І категорії 1 14 200,00 14 200,00 

Відділ стратегічного планування 

36.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

37.  Фахівець з методів розширення ринку 

збуту (маркетолог) 
1 12 050,00 12 050,00 

Бухгалтерія 

38.  Головний бухгалтер 1 147 000,00 147 000,00 

39.  Заступник головного бухгалтера 2 17 480,00 34 960,00 

40.  Провідний бухгалтер 2 14 550,00 29 100 ,00 

41.  Бухгалтер І категорії 2 13 610,00 27 220,00 

42.  Бухгалтер ІІ категорії 2 12 640,00 25 280 ,00 

43.  Бухгалтер І категорії 2 11 670,00 23 340 ,00 

44.  Бухгалтер ІІ категорії 1 11 170,00 11 170,00 

Відділ кадрів 

45.  Начальник відділу кадрів 1 18 080,00 18 080,00 

46.  Інженер з кадрів І категорії 1 13 610,00 13 610,00 

47.  Інженер з кадрів  1 12 050,00 12 050,00 
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Загальний відділ 

48.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

49.  Фахівець ІІ категорії 1 10 980,00 10 980,00 

50.  Фахівець  1 10 020,00 10 020,00 

51.  Архіваріус 1 8 600,00 8 600,00 

52.  Черговий по поверху 1 5 680,00 5 680,00 

Відділ правової і претензійно-позовної роботи 

53.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

54.  Юрисконсульт І категорії 2 13 610,00 27 220 ,00 

РАЙОН (ВАНТАЖНИЙ) 

55.  Начальник району (вантажного) 1 19 900,00 19 900,00 

56.  Заступник начальника району 

(вантажного) 
1 16 100,00 16 100,00 

57.  Старший стивідор 1 12 960,00 12 960,00 

58.  Змінний диспетчер 4 12 960,00 51 840,00 

59.  Стивідор 10 11 620,00 116 200,00 

60.  Оператор диспетчерської  2 8 510,00 17 020,00 

61.  Машиніст крана (кранівник) 4 розряду 

(відрядник) 
2 10 970,00 21 940,00 

62.  Механізатор (докер-механізатор) 

комплексної бригади на 

навантажувально-розвантажувальних 

роботах 4 класу (відрядник) 

161 10 970,00 1 766 170,00 

63.  Заступник начальника району 

(вантажного) з залізничних операцій 
1 16 100,00 16 100,00 

64.  Диспетчер з залізничних операцій 1 10 200,00 10 200,00 

65.  Оператор диспетчерської з залізничних 

операцій 
12 8 280,00 99 360,00 

66.  Черговий стрілочного поста 3 розряду 4 7 790,00 31 160,00 

67.  Підсобний робітник 1 5 680,00 5 680,00 

СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

68.  Начальник складського господарства 1 18 840,00 18 840,00 

69.  Заступник начальника складського 

господарства 
1 15 460,00 15 460,00 

70.  Начальник вантажного складу 2 13 800,00 27 600,00 

71.  Заступник начальника вантажного 

складу 
3 12 560,00 37 680 ,00 

72.  Змінний заступник начальника 

вантажного складу 
16 10 470,00 167 520,00 

73.  Старший диспетчер 1 12 560,00 12 560,00 
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74.  Диспетчер 5 11 030,00 55 150 ,00 

75.  Експедитор 5 10 750,00 53 750,00 

76.  Обліковець 19 10 750,00 204 250,00 

77.  Тальман  38 8 760,00 332 880,00 

78.  Прибиральник територій 8 5 850,00 46 800 ,00 

79.  Кур'єр 1 5 680,00 5680,00 

80.  Водій навантажувача 5 розряду 3 6 530,00 19 590 ,00 

КОМЕРЦІЙНА СЛУЖБА 

81.  Начальник служби 1 18 080,00 18 080,00 

82.  Фахівець ІІ категорії 1 11 190,00 11 190,00 

83.  Фахівець 1 10 020,00 10 020,00 

КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

84.  Головний технолог 1 18 840,00 18 840,00 

85.  Інженер-технолог 1 12 050,00 12 050,00 

86.  Інженер-технолог з оснащення 1 12 050,00 12 050,00 

87.  Завідувач такелажного складу 1 9 220,00 9 220,00 

88.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

89.  Комірник 9 7 790,00 70 110,00 

90.  Слюсар з такелажу й вантажозахватних 

пристроїв 6 розряду 
1 9 220,00 9 220,00 

91.  Слюсар з такелажу й вантажозахватних 

пристроїв 5 розряду 
1 8 960,00 8 960,00 

92.  Слюсар з такелажу й вантажозахватних 

пристроїв 4 розряду 
3 8 650,00 25 950 ,00 

93.  Слюсар з такелажу й вантажозахватних 

пристроїв 3 розряду 
1 8 140,00 8 140,00 

94.  Слюсар з такелажу й вантажозахватних 

пристроїв 6 розряду (відрядник) 
1 5 840,00 5 840,00 

ГРУПА З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ 

95.  Начальник 1 19 590,00 19 590,00 

96.  Механік груповий перевантажувальних 

машин 
2 12 650,00 25 300,00 

97.  Електромеханік груповий 

перевантажувальних машин 
1 12 650,00 12 650,00 

98.  Електромеханік  1 10 200,00 10 200,00 

99.  Змінний механік перевантажувальних 

машин 
5 10 200,00 51 000 ,00 

100.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

101.  Електрогазозварник 4 розряду 2 9 370,00 18 740 ,00 

102.  Слюсар з ремонту та обслуговування 2 9 980,00 19 960,00 
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перевантажувальних машин 6 розряду 

103.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 5 розряду 
4 9 710,00 38 840,00 

104.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 4 розряду 
2 9 370,00 18 740 ,00 

105.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 3 розряду 
2 8 820,00 17 640,00 

106.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 6 

розряду 

2 9 980,00 19 960 ,00 

107.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 5 

розряду 

2 9 710,00 19 420,00 

108.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 4 

розряду 

2 9 370,00 18 740,00 

109.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 3 

розряду 

1 8 820,00 8 820,00 

ФЛОТ (ПОРТОВИЙ) 

110.  Начальник флоту (портового) 1 19 590,00 19 590,00 

Морський буксир "Руслан" 

111.  Капітан-змінний механік (судновий) 1 11 190,00 11 190,00 

112.  Старший механік (судновий)-змінний 

помічник капітана 
1 10 470,00 10 470,00 

113.  Змінний помічник капітана-змінний 

механік (судновий) 
2 9 960,00 19 920,00 

114.  Електромеханік загальносуднового 

електроустаткування 
1 9 960,00 9 960,00 

115.  Боцман 1 9 480,00 9 480,00 

116.  Моторист-матрос 4 8 750,00 35 000,00 

117.  Матрос  3 7 770,00 23 310,00 

118.  Кухар судновий 1 6 910,00 6 910,00 

Морський буксир "Витязь" 

119.  Капітан-змінний механік (судновий) 1 11 190,00 11 190,00 

120.  Старший механік (судновий)-змінний 

помічник капітана 
1 10 470,00 10 470,00 

121.  Змінний помічник капітана-змінний 

механік (судновий) 
2 9 960,00 19 920,00 

122.  Електромеханік загальносуднового 

електроустаткування 
1 9 960,00 9 960,00 

123.  Боцман 1 9 480,00 9 480,00 
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124.  Моторист-матрос 4 8 750,00 35 000,00 

125.  Матрос  3 7 770,00 23 310,00 

126.  Кухар судновий 1 6 910,00 6 910,00 

Морський буксир "Капитан Гисич" 

127.  Капітан-змінний механік (судновий) 1 12 310,00 12 310,00 

128.  Старший механік (судновий)-змінний 

помічник капітана 
1 11 520,00 11 520,00 

129.  Змінний помічник капітана-змінний 

механік (судновий) 
2 10 960,00 21 920,00 

130.  Електромеханік загальносуднового 

електроустаткування 
1 10 960,00 10 960,00 

131.  Боцман 1 10 430,00 10 430,00 

132.  Моторист-матрос 4 9 630,00 38 520,00 

133.  Матрос  4 8 550,00 34 200 ,00 

134.  Кухар судновий 1 7 600,00 7 600,00 

Підмінна вахта 

135.  Змінний помічник капітана-змінний 

механік (судновий) 
1 9 960,00 9 960,00 

136.  Моторист-матрос 1 8 750,00 8 750,00 

137.  Матрос  1 7 770,00 7 770,00 

БАЗА АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ВНУТРІШНЬОПОРТОВОГО ТРАНСПОРТУ 

138.  Начальник бази автомобільного та 

внутрішньопортового транспорту 
1 19 590,00 19 590,00 

139.  Заступник начальника бази 

автомобільного та внутрішньопортового 

транспорту 

1 15 460,00 15 460,00 

140.  Економіст ІІ категорії 1 12 640,00 12 640,00 

141.  Диспетчер автомобільного транспорту 1 10 580,00 10 580,00 

142.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

143.  Механік груповий перевантажувальних 

машин 
2 11 940,00 23 880 ,00 

144.  Змінний механік перевантажувальних 

машин 
5 10 020,00 50 100,00 

145.  Контролер технічного стану колісних 

транспортних засобів 
4 9 270,00 37 080,00 

146.  Водій автотранспортних засобів (легкові 

автомобілі, мікроавтобуси) 
8 8 910,00 71 280,00 

147.  Водій автотранспортних засобів 

(автобуси) 
9 8 910,00 80 190 ,00 

148.  Водій автотранспортних засобів (а/м 

"Тойота" в/п 2 тонни) 
1 8 910,00 8 910,00 
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149.  Водій автотранспортних засобів 

(вантажні автомашини) 
2 9 190,00 18 380 ,00 

150.  Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів  6 розряду 
1 9 220,00 9 220,00 

151.  Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів  5 розряду 
2 8 960,00 17 920,00 

152.  Підсобний робітник 4 5 680,00 22 720 ,00 

153.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 6 

розряду 

2 9 600,00 19 200 ,00 

154.  Слюсар-ремонтник  6 розряду 1 9 600,00 9 600,00 

155.  Акумуляторник 4 розряду 1 9 020,00 9 020,00 

156.  Машиніст дорожньо-транспортних 

машин 
9 9 480,00 85 320,00 

157.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 5 розряду 
6 9 330,00 55 980,00 

158.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 4 розряду 
5 9 020,00 45 100,00 

159.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 3 розряду 
4 8 490,00 33 960,00 

160.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 2 розряду 
2 8 170,00 16 340,00 

СЛУЖБА ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА 

161.  Головний енергетик 1 19 590,00 19 590,00 

162.  Заступник головного енергетика 1 15 100,00 15 100,00 

163.  Інженер І категорії 1 13 610,00 13 610,00 

164.  Енергетик 1 11 670,00 11 670,00 

165.  Майстер 1 11 670,00 11 670,00 

166.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

167.  Слюсар з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики (електроніка) 6 

розряду 

1 9 220,00 9 220,00 

168.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 6 

розряду 

5 9 220,00 46 100 ,00 

169.  Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 5 

розряду 

7 8 960,00 62 720,00 

170.  Електромеханік торговельного та 

холодильного устаткування 5 розряду 
2 8 960,00 17 920,00 

171.  Слюсар-сантехнік 5 розряду 4 8 960,00 35 840 ,00 

172.  Слюсар-сантехнік 4 розряду 6 8 650,00 51 900,00 
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173.  Машиніст насосних установок 4 розряду 3 8 650,00 25 950,00 

174.  Машиніст котлів 5 розряду 1 8 960,00 8 960,00 

175.  Машиніст котлів 4 розряду 9 8 650,00 77 850,00 

ПОРТОВІ МАЙСТЕРНІ 

176.  Начальник 1 18 840,00 18 840,00 

177.  Майстер 1 12 650,00 12 650,00 

178.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

179.  Столяр будівельний 6 розряду 1 9 220,00 9 220,00 

180.  Столяр будівельний 5 розряду 1 8 960,00 8 960,00 

181.  Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 3 розряду 
2 8 140,00 16 280,00 

182.  Електрогазозварник 5 розряду 

(відрядник) 
5 5 900,00 29 500,00 

183.  Електрогазозварник 4 розряду 

(відрядник) 
3 5 750,00 17 250,00 

184.  Слюсар-ремонтник 5 розряду 

(відрядник) 
2 5 900,00 11 800 ,00 

185.  Токар 5 розряду (відрядник) 1 5 900,00 5 900,00 

186.  Токар 4 розряду (відрядник) 2 5 750,00 11 500,00 

187.  Фрезерувальник 5 розряду (відрядник) 1 5 900,00 5 900,00 

СЛУЖБА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО І ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

188.  Начальник служби 1 19 140,00 19 140,00 

Відділ матеріально-технічного постачання 

189.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

190.  Інженер 1 12 140,00 12 140,00 

191.  Завідувач господарства 1 8 350,00 8 350,00 

192.  Комірник 1 8 140,00 8 140,00 

193.  Завідувач центрального складу та АЗС 1 9 220,00 9 220,00 

194.  Водороздавальник 1 6 740,00 6 740,00 

195.  Старший оператор заправних станцій 1 8 090,00 8 090,00 

196.  Оператор заправних станцій 3 7 410,00 22 230 ,00 

Відділ електронних закупівель 

197.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

198.  Економіст із ціноутворення 1 12 140,00 12 140,00 

199.  Провідний фахівець 1 14 970,00 14 970,00 

Відділ договірного забезпечення роботи 

200.  Начальник відділу 1 18 080,00 18 080,00 

201.  Фахівець 1 10 200,00 10 200,00 

Відділ інформаційних технологій 
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202.  Начальник  1 18 080,00 18 080,00 

203.  Адміністратор системи 1 13 360,00 13 360,00 

204.  Фахівець з інформаційних технологій 1 10 200,00 10 200,00 

205.  Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
1 8 270,00 8 270,00 

ПУНКТ ОХОРОНИ ЗДОРОВꞌЯ (ЗДОРОВПУНКТ) 

206.  Завідувач пункту охорони здоровꞌя 1 9 370,00 9 370,00 

207.  Старший фельдшер 1 8 890,00 8 890,00 

208.  Сестра медична  4 8 420,00 33 680,00 

ВІДОМЧА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 

209.  Начальник 1 15 180,00 15 180,00 

210.  Командир відділення 4 8 560,00 34 240 ,00 

211.  Водій автотранспортних засобів 

(пожежні автомашини) 
6 7 590,00 45 540,00 

212.  Пожежний 8 7 590,00 60 720 ,00 

213.  Підсобний робітник 2 5 680,00 11 360,00 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ 

214.  Майстер 1 12 650,00 12 650,00 

215.  Дорожньо-колійний робітник 4 розряд 2 8 650,00 17 300 ,00 

216.  Монтер колії 4 розряд 7 8 650,00 60 550,00 

217.  Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 4 

розряду 

2 8 650,00 17 300,00 

218.  Маляр 4 розряд 2 8 650,00 17 300,00 

 Всього 670  7 376 680,00 

 

2. Орієнтовний перелік посад, кількість та посадові оклади Працівників ДП «АМПУ», які 

підлягають переведенню на роботу до Концесіонера: 

№ Посада 

Кількіст

ь, 

осіб 

Оклад, 

тарифна 

ставка, 

грн., 

станом на 

01.03.2019 р. 

Місячний фонд 

заробітної 

плати, 

грн. 

Дільниця обслуговування будівель, споруд та прилеглої території 

1.  Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 3 

розряд 

1 13 041,00 13 041,00 

2.  Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 4 
1 13 987,33 13 987,33 
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розряд 

 Всього 2  27 028,33 
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ДОДАТОК 12. ВИМОГИ ДО НАДІЙНИХ БАНКІВ 

Для цілей цього Договору Надійним банком є: 

a) будь-який банк-резидент, який відповідає одній з таких умов: 

(i) держава Україна прямо або опосередковано володіє більше ніж 75 відсотками 

статутного капіталу банку; 

(ii) банк має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче 

ніж «uaAA» («AA(ukr)»); 

(iii) у разі відсутності кредитного рейтингу за національною шкалою, банк входить до 

іноземної банківської групи, рейтинг якої є не нижчим ніж BBB (за рейтингом 

Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's; а також 

b) будь-який банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за рейтингом 

Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's. 

При цьому Надійним банком не вважається: 

a) будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані відносинами Контролю з яким 

підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої статті 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VII від 18 

січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 

b) будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних відносинами Контролю з яким) 

застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, або 

визнані Україною міжнародні санкції; 

c) будь-який банк-резидент, який порушував вимоги Національного банку України щодо 

показника достатності капіталу (показник Н2) протягом останніх 12 місяців; 

d) будь-який банк-резидент з регулятивним капіталом, 25 відсотків якого є нижчим ніж сума 

забезпечення, яка надається таким банком (тобто виконання умов забезпечення (гарантії) в 

повному обсязі нестиме ризик порушення банком нормативу максимального розміру 

кредитного ризику на одного контрагента (Н7), визначеного Національним банком 

України).
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ДОДАТОК 13. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПРИПИНЕННЯ 

Концесієдавець виплачує Концесіонеру Компенсацію за Припинення відповідно до розділу 

45 Договору, яка повинна розраховуватися таким чином: 

Розмір Компенсації за Припинення 

= 

Початкова вартість + Додаткові витрати + Компенсовуваний капітал – Спеціальні 

відрахування,  

 

але в будь-якому разі не менше 0, 

 

Де: 

 

«Початкова вартість», «Додаткові витрати», «Компенсовуваний капітал» та 

«Спеціальні відрахування» розраховуються залежно від обставин Припинення відповідно 

до таблиці нижче: 



537 

Продовження додатка 2 

 

Обставини Припинення Початкова 

вартість 
Додаткові витрати Компенсовуваний капітал Спеціальні відрахування 

Припинення внаслідок 

наявності Форс-мажорних 

обставин відповідно до 

пункту 34.6 Договору 

або 

За письмовим погодженням 

Сторін відповідно до пункту 

43.2 Договору 

Компенсовуваний 

борг  

Витрати пов’язані з 

достроковим погашенням 

50% х (Фіксований 

скоригований чистий капітал 

(застосовується коригуючий 

коефіцієнт у розмірі облікової 

ставки НБУ плюс 6% річних),  

- 

Втрати Концесієдавця 

пов’язані з Припиненням 

- 

Сплачені санкції), 

але в будь-якому випадку не 

менше 0 

Сума страхування  

+ 

Вартість неналежних / 

непотрібних активів 

 

Припинення внаслідок 

Випадку невиконання 

зобов’язань Концесіонера 

відповідно до пункту 37.1 

Договору 

 

Компенсовувани

й борг  

Витрати пов’язані з 

достроковим погашенням 

(Фіксований скоригований 

чистий капітал 

(застосовується коригуючий 

коефіцієнт у розмірі облікової 

ставки НБУ плюс 6% річних),  

- 

Втрати Концесієдавця 

пов’язані з Припиненням 

- 

Сплачені санкції), 

але в будь-якому випадку не 

більше 0 

Сума страхування  

+ 

Вартість неналежних / 

непотрібних активів 
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Обставини Припинення Початкова 

вартість 
Додаткові витрати Компенсовуваний капітал Спеціальні відрахування 

Припинення внаслідок 

Випадку невиконання 

зобов’язань Концесієдавця 

відповідно до пункту 37.2 

Договору 

або  

Припинення Концесієдавцем з 

міркувань публічних інтересів 

відповідно до пункту 44.1.1.3 

Договору 

або 

Припинення Концесіонером 

внаслідок наявності обставин 

політичного форс-мажору 

відповідно до пункту 35.3 

Договору 

Компенсовувани

й борг  

Витрати пов’язані з 

достроковим погашенням 

(Фіксований скоригований 

чистий капітал 

(застосовується коригуючий 

коефіцієнт у розмірі облікової 

ставки НБУ плюс 6% річних),  

- 

Сплачені санкції), 

але в будь-якому випадку не 

менше 0 

Сума страхування  

+ 

Вартість неналежних / 

непотрібних активів  

 



539 

Продовження додатка 2 

 

Для цілей вищенаведеної таблиці: 

«Компенсовуваний борг» означає суму, яка дорівнює заборгованості Концесіонера, що підлягає 

сплаті Позикодавцям відповідно до Фінансових документів (включаючи нараховані проценти), з 

якої вираховується: 

a) будь-яка сума, на яку Концесіонер перевищує співвідношення заборгованості до власного 

капіталу (як визначено у Фінансових документів) на дату Припинення; 

b) чистий оборотний капітал – різниця між поточними активами (в тому числі, запаси, 

грошові кошти, їх еквіваленти та цінні папери, дебіторська заборгованість) та поточними 

зобов’язаннями (в тому числі, кредиторської заборгованості, короткострокових кредитів, 

поточних забезпечень), але в будь-якому випадку не менше 0; та 

c) будь-яка сума грошових коштів, безпідставно перерахована Концесіонером будь-якій 

третій особі; та 

d) будь –які Витрати пов’язані з достроковим погашенням. 

«Витрати пов’язані з достроковим погашенням» означають будь-які витрати, понесені 

Позикодавцями відповідно до Фінансових документів щодо (i) дострокового закриття хеджування 

(крім хеджування валют) та (ii) дострокового погашення, що виникає в результаті Припинення 

цього Договору, у розмірі, що не перевищує п'яти відсотків (5%) Компенсовуваного боргу. 

«Сплачені Санкції» - сукупність сум штрафних санкцій (пені, штрафи, компенсації), 

відшкодування збитків та будь-якої іншої грошової відповідальності, сплачених Концесіонером 

на користь Концесієдавця та/або ДП «АМПУ» за цим Договором. 

«Фіксований скоригований чистий капітал» обчислюється за такою формулою: 

Фіксований скоригований чистий капітал = 

=                                                
 
       

   , 

де: 

i = порядковий номер 6-місячного строку; 

n = кількість 6-місячних строків (кожен з них «Строк») з Дати початку до дати Припинення за 

умови, що останній строк може бути менший ніж 6 місяців; 

j = порядковий номер 6-місячного строку; 

rj = відповідний коригуючий коефіцієнт, зазначений вище в таблиці, розрахований як (середня 

облікова ставка НБУ протягом відповідного 6-місячного строку + 6% річних)/2, крім коригуючого 

коефіцієнту для останнього строку n, який розраховується за формулою: 

rn = як (середня облікова ставка НБУ протягом відповідного 6-місячного строку + 6% річних) x 

(d/365), 

де d – кількість днів в останньому строку j. 
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«Чистий внесок до власного капіталуі» 

=  

Внесок до власного капіталуі – Розподіл власного капіталуі; 

«Внесок до власного капіталуі» означає будь-який внесок учасника Концесіонера до власного 

капіталу або будь-яка фінансова допомога, позика або внесок за допомогою будь-якого боргового 

інструменту від учасника або Пов’язаної особи Концесіонера протягом 6-місячного строку і; 

«Розподіл власного капіталуі» означає протягом будь-якого строку i будь-який Внесок або його 

частина до власного капіталу, який тим чи іншим способом вже повернений або виплачений 

повністю або частково учаснику(-ам) або Пов’язаній особі Концесіонера, в тому числі: (i) будь-які 

дивіденди або інші виплати, сплачені Концесіонером своєму учаснику (-ам) або Пов’язаній особі 

щодо будь-якого Внеску до власного капіталу, (ii) будь-яка сума, виплачена Концесіонером 

учаснику (-ам) або Пов’язаній особі у якості відсотків, винагороди або премії щодо будь-якого 

Внеску до власного капіталу, (ііі) ) будь-яка сума, виплачена Концесіонером своєму учаснику(-ам) 

або Пов’язаній особі у якості відсотків, суми основної заборгованості або нарахованих доходів, 

або будь-яких інших виплат за фінансовою допомогою, позикою або за іншим борговим 

інструментом, та (iv) будь-яка сума, виплачена Концесіонером своєму учаснику (-ам) або 

Пов’язаній особі, в тому числі: за товари або послуги, продані або надані будь-яким учасником 

Концесіонера або Пов’язаною особою Концесіонеру або на його користь на підставі договору або 

оренди, за виключенням сум по господарським операціям, які були погоджені як такі, що 

відповідають принципу «витягнутої руки» відповідно до пункту 24.4 Договору. 

«Втрати Концесієдавця пов’язані з Припиненням» означає штраф за дострокове припинення 

або санкції, що були понесені Концесієдавцем у зв’язку з Припиненням цього Договору; 

«Сума страхування» означає суму: 

a) будь-яких страхових відшкодувань, оплачених або тих, що підлягають оплаті у зв’язку із 

будь-яким страхуванням, здійсненим Концесіонером відповідно до цього Договору, за 

винятком випадків, коли сума такого відшкодування була сплачена Концесієдавцю, але не 

була передана Концесіонеру, відповідно до розділу 32 Договору; та 

b) будь-яких сум, які би підлягали виплаті Концесіонеру в результаті страхування, яке 

Концесіонер зобов’язаний був би здійснити або підтримувати відповідно до розділу 32 

Договору, але не здійснив. 

«Вартість невідповідних / непотрібних активів» означає суму нижче наведених позитивних 

значень: 

a)  для нерухомості (як введеної в експлуатацію, так і незавершеного будівництва), (і) 

будівництво якої не погоджено з Концесієдавцем відповідно до пункту 17.7 цього 

Договору, (іі) будівництво якої (або будь-який етап будівництва) здійснюється без 

залучення Незалежного інженера відповідно до умов цього Договору, а також (ііі) 

придбаної Концесіонером за межами Території концесії без погодження з Концесієдавцем 

- капітальні витрати (інвестиції) на таку нерухомість, скориговані на відповідний 

коригуючий коефіцієнт визначений за методикою, наведеною для Фіксованого 

скоригованого чистого капіталу; 
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b) для нерухомості, кошторисна вартість якої зазначена в проектно-кошторисній 

документації, погодженій Незалежним інженером відповідно до пунктів 19.4 та 20.2 

Договору, проте фактична вартість якої перевищує зазначену кошторисну вартість – сума 

перевищення фактично вартості нерухомості над кошторисною вартістю, зазначеній в 

проектно-кошторисній документації, погодженій Незалежним інженером відповідно до 

пунктів 19.4 та 20.2 Договору, скоригована на відповідний коригуючий коефіцієнт 

визначений за методикою, наведеною для Фіксованого скоригованого чистого капіталу;  

c) для рухомого майна, яке визнане Концесієдавцем на свій розсуд непотрібним відповідно 

до пункту 46.5 Договору – ринкова вартість такого майна, визначена за результатами 

проведення незалежної оцінки; 

d) для рухомого майна, щодо якого Незалежним експертом в порядку, встановленому 

пунктом 30.6 Договору, було визначено завищення витрат на придбання або заниження 

вартості продажу рухомого майна в порівнянні з ринковими умовами – розмір такого 

завищення або заниження, скоригований на відповідний коригуючий коефіцієнт 

визначений за методикою, наведеною для Фіксованого скоригованого чистого капіталу; 

e) для рухомого майна, щодо якого Концесієдавцем доведено в арбітражі, визначеному 

відповідно до пункту 52.3 Договору, що воно ніяк не пов’язане з портовою діяльністю – 

капітальні витрати (інвестиції) на таке майно, скориговані на відповідний коригуючий 

коефіцієнт визначений за методикою, наведеною для Фіксованого скоригованого чистого 

капіталу. При цьому обов’язок обґрунтування та доказування, що таке майно ніяк не 

пов’язане з портовою діяльністю, покладається на Концесієдавця. 
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ДОДАТОК 14. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

1.1 ДП «АМПУ» зобов’язане контролювати та підтримувати паспортні глибини в порту 

відповідно до Закону України «Про морські порти України» та актів Застосовного 

законодавства. 

1.2 Технічне обслуговування буде включати експлуатаційне днопоглиблення операційних 

акваторій причалів, водних підходів до них, району якірної стоянки № 363 та 

поглибленого району. 

1.2.1 Першочергові експлуатаційні днопоглиблювальні роботи – впродовж 12 

місяців після Дати початку – будуть виконуватися з метою приведення 

глибини операційних акваторій причалів, водних підходів до них до планових 

(паспортних) параметрів:
 
 

Причал № Планова глибина, м 

Причал №2 10,5 

Причал № 3, 4, 5, 6 11,5 

Допоміжний причал 9,75 

1.2.2 При цьому повинна бути врахована навігаційна глибина Бузько-Дніпровсько-

лиманського каналу в 11,2 м. 

1.3 Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи під час Строку концесії здійснюватимуться 

з метою збереження операційних акваторій причалів, водних підходів до них, району 

якірної стоянки № 363 та поглибленого району відповідно до планових (паспортних) 

параметрів. 

1.4 ДП «АМПУ» є відповідальним за забезпечення проектних глибин операційних 

акваторій причалів, водних підходів до них, району якірної стоянки № 363 та 

поглибленого району протягом усього Строку концесії. Якщо буде визначено, що 

паспортні глибини не витримані, ДП «АМПУ» повинне довести глибини до 

паспортних значень. 

1.4.1 ДП «АМПУ» відповідає за вибір належних підрядних компаній та 

устаткування для днопоглиблювальних робіт, які повинні відповідати 

вимогам потужності та якості експлуатаційних днопоглиблювальних робіт, 

способу завантаження та транспортування матеріалів, а також способів 

утилізації та полігонів утилізації відповідно до Застосовного законодавства. 



543 

Продовження додатка 2 

 

1.4.2 ДП «АМПУ» відповідає за те, що всі скелі, брили, затонулі судна і всі інші 

об'єкти, що можуть зустрітися під час експлуатаційних днопоглиблювальних 

робіт, будуть підняті, переміщені та/або утилізовані за межами 

днопоглиблювальної території. 

1.4.3 ДП «АМПУ» зобов’язане гарантувати відповідність експлуатаційних 

днопоглиблювальних робіт Плану ремонтних та капітальних 

днопоглиблювальних робіт та вимогам Застосовного законодавства. ДП 

«АМПУ» зобов’язане вживати всі належні заходи для зменшення негативного 

впливу експлуатаційних днопоглиблювальних робіт на якість води, міграцію 

риб, місця нересту та рибного харчування, а також зменшувати до мінімуму 

помутніння, що виникає в результаті експлуатаційних днопоглиблювальних 

робіт, розвантажування та звалювання ґрунту. 

1.4.4 ДП «АМПУ» зобов’язане забезпечувати здійснення моніторингу та 

проведення промірних робіт глибин операційних акваторій причалів, водних 

підходів до них, району якірної стоянки № 363 та поглибленого району 

підхідного каналу, поворотного кола, внутрішньої акваторії порту та глибин 

біля причалів щорічно, але в будь-якому випадку відповідно до Застосовного 

законодавства. 

1.4.5 ДП «АМПУ» під час Строку концесії має право виконувати експлуатаційні 

днопоглиблювальні роботи операційних акваторій причалів, водних підходів 

до них, району якірної стоянки № 363 та поглибленого району власними 

силами/господарським способом в тій мірі, в якій це не суперечить 

Застосовному законодавству.  

1.5 Концесіонер не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором в 

частині забезпечення вантажообігу, викликаного неналежним виконанням ДП 

«АМПУ» своїх зобов'язань з днопоглиблювальних робіт. 

1.6 Належним чином задокументовані та підтверджені збитки Концесіонера, спричинені 

неналежним виконанням ДП «АМПУ» своїх зобов'язань щодо днопоглиблювальних 

робіт, повинні бути компенсовані Концесіонеру ДП «АМПУ» відповідно до 

законодавства понад розмір штрафу, стягнення якого передбачене пунктом 40.2 

Договору. 
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ДОДАТОК 15. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ  

У цьому Договорі, якщо інше не випливає з його змісту, терміни і вирази з великої літери 

та абревіатури вживаються у такому значенні: 

Акт виконання Інвестиційних 

зобов'язань 

має значення, наведене у пункті 30.8. 

Акт виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних 

зобов’язань 

має значення, наведене у пункті 30.3. 

Амортизація для розрахунку 

Концесійного платежу 

суми амортизаційних відрахувань на Об'єкт 

концесії для цілей розрахунку Концесійного 

платежу, які нараховує Концесієдавець відповідно 

до пункту 31.2. 

Акт передачі має значення, наведене у пункті 46.1.2. 

Арбітражні правила  має значення, наведене у пункті 52.3.3. 

Аудиторська компанія юридична особа, яка відповідно до законодавства 

країни реєстрації має право здійснювати 

аудиторську діяльність і відповідає вимогам, 

вказаним у Додатку 10 (Вимоги до Аудиторської 

компанії). 

Будівництво  нове будівництво, реконструкція, технічне 

переоснащення (модернізація), реставрація та 

капітальний ремонт об’єктів будівництва, що 

здійснюється відповідно до затвердженої проектної 

документації, державних стандартів, норм і правил 

у порядку, визначеному Застосовним 

законодавством. 

Вибухонебезпечні предмети будь-які боєприпаси, що містять вибухові 

речовини, матеріали ядерного ділення або 

ядерного синтезу, а також біологічні та хімічні 

речовини, які включають в себе бомби і 

боєголовки, крилаті і балістичні ракети, 

артилерійські, мінометні, ракетні снаряди і 

боєприпаси до легкої стрілецької зброї, усі 

різновиди мін, торпеди і глибинні бомби, 

піротехнічні матеріали, касетні суббоєприпаси та 

їх контейнери, піропатрони та піротехнічні 
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пристрої, електропірозапали, замасковані та 

саморобні вибухові пристрої, а також будь-які 

схожі або пов’язані з цим елементи чи компоненти, 

вибухонебезпечні за своєю природою. 

Вимоги до реалізації проектів 

ЄБРР  

Вимоги до реалізації проектів ЄБРР, що доступні 

за адресою https://www.ebrd.com/who-we-are/our-

values/environmental-and-social-policy/performance-

requirements.html. 

Випадок невиконання зобов'язань 

Концесієдавця  

має значення, наведене у пункті 37.2.1. 

Випадок невиконання зобов'язань 

Концесіонера  

має значення, наведене у пункті 37.1.1. 

Головний учасник  Переможець / особа, визначена як Головний 

учасник у Додатку 9 (Структура власності 

Концесіонера). 

Графік реалізації Проекту  графік, що визначає етапи й інші планові дати 

Проекту, передбачений в Додатку 3 (Графік 

реалізації Проекту). 

Дата виконання Заключної 

передачі 

має значення, наведене у пункті 8.14.4. 

Дата виконання Основної передачі має значення, наведене у пункті 8.8.6. 

Дата виконання Умов для 

Заключної передачі 

має значення, наведене у пункті 8.10.8. 

Дата виконання Умов для Основної 

передачі 

має значення, наведене у пункті 8.3.5. 

Дата платежу дата сплати Концесійного платежу, як зазначено у 

пункті 31.1.3. 

Дата початку  має значення, наведене у пункті 7.1.1. 

Дата сплати Компенсації за 

Припинення 

має значення, наведене у пункті 45.4.1. 

Дата укладення  дата, коли цей Договір був укладений та 

підписаний всіма його Сторонами.  

Держава-агресор держава, яка у будь-який спосіб окупувала частину 

території України або яка вчиняє агресію проти 

України, визнана Верховною Радою України 
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державою-агресором або державою-окупантом. 

Договір цей концесійний договір щодо Проекту, укладений 

між Переможцем, Концесіонером, Концесієдавцем 

та ДП «АМПУ», включно з його преамбулою та 

усіма додатками (які вважаються невід’ємною 

частиною Договору). 

Договір про пайову участь договір про пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Миколаєва, укладений між Концесіонером та 

Миколаївською міською радою відповідно до 

вимог Застосовного законодавства. 

Дозвільні документи  всі документи дозвільного характеру та ліцензії, 

вповноваження та згоди, що повинні бути отримані 

від будь-якого Органу публічної влади для того, 

щоб Концесіонер міг здійснювати Будівництво, 

провадити Концесійну діяльність, виконувати 

Інвестиційні зобов’язання та іншим чином 

виконувати свої зобов’язання за цим Договором.  

ДП «АМПУ»  має значення, наведене в описі Сторін на сторінці 

210 цього Договору. 

Екологічна та соціальна оцінка має значення, наведене в пункті 11.3. 

Екологічні ризики має значення, наведене у пункті 11.7.1. 

Забезпечення Інвестиційних 

зобов'язань 

має значення, наведене у пункті 14.1. 

Забезпечення передачі має значення, наведене у пункті 14.4. 

Забезпечення Пропозиції договір гарантії, наданий Концесієдавцю 

Переможцем відповідно до Інструкції для 

Претендентів.  

Забрудення будь-яке забруднення чи шкідливі домішки, понад 

їх природний вміст у навколишньому середовищі 

або понад встановлені Застосовним 

законодавством межі, включно з будь-якою 

хімічною, промисловою, радіоактивною, 

небезпечною, біохімічною, отруйною, токсичною 

чи шкідливою речовиною, матеріалами, водою чи 

відходами (як у твердій формі, так і в напівтвердій, 

рідкій, газоподібній чи пароподібній), чи будь-
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яким генетично модифікованим організмом. 

Залишкові Інвестиційні 

зобов'язання 

Інвестиційні зобов'язання Концесіонера, визначені 

в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 

Запропоновані Інвестиційні 

зобов'язання 

Інвестиційні зобов'язання Концесіонера, визначені 

в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 

Застосовне законодавство Конституція України, закони, підзаконні 

нормативно-правові акти України та міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, які застосовуються з 

урахуванням положень розділу 36 цього Договору. 

Земельна ділянка для концесії має значення, наведене у пункті 10.1.1. 

Зміна валюти має значення, наведене у пункті 53.3.11. 

Зміна Контролю будь-яка дія, внаслідок якої одна особа втрачає 

Контроль та/або інша особа, яке не є Пов'язаною 

особою відчужувача, прямо чи опосередковано 

набуває Контроль, в тому числі шляхом укладення 

правочинів, які можуть мати наслідком Зміну 

Контролю.  

Інвестиції в місцеву 

інфраструктуру 

Інвестиційні зобов'язання Концесіонера, визначені 

в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 

Інвестиційні зобов’язання  вимоги до інвестування, визначені в Додатку 5 

(Інвестиційні зобов'язання Концесіонера). 

Інструкція для Претендентів  має значення, наведене в пункті e) преамбули на 

сторінці 211 цього Договору. 

Інші необоротні матеріальні 

активи та оборотні матеріальні 

активи 

всі необоротні матеріальні та оборотні матеріальні 

активи, що обліковуються на балансі Первісного 

оператора і що, серед іншого, включають в себе: 

(і) малоцінні необоротні матеріальні активи, 

(іі) бібліотечні фонди, (ііі) оборотні матеріальні 

активи. 

Капітальні витрати  капітальні витрати, які необхідні для здійснення 

Будівництва та для виконання Інвестиційних 

зобов’язань Концесіонера відповідно до цього 

Договору і фінансуються Концесіонером за його 
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власний кошт та на його власний ризик. 

Кімната даних спеціальний веб-ресурс, який створений 

Концесієдавцем і містить інформацію щодо 

Проекту в електронній формі, призначену для 

претендентів Концесійного конкурсу, як зазначено 

в Інструкції для Претендентів. 

Компенсація за Припинення  компенсація, що сплачується Концесієдавцем 

Концесіонеру відповідно до розділу 45. 

Компенсовуваний борг має значення, наведене у Додатку 13 (Порядок 

розрахунку розміру Компенсації за Припинення). 

Комплекс зерновий термінал або універсальний 

перевантажувальний комплекс проектною 

потужністю 2 (два) мільйони тон зернових 

вантажів на рік, який створений відповідно до 

Технічних вимог, зазначених в Додатку 4 (Технічні 

вимоги). 

Конкурсна документація має значення, наведене в пункті e) преамбули на 

сторінці 211 цього Договору.  

Конкурсна комісія має значення, наведене в пункті d) преамбули на 

сторінці 211 цього Договору. 

Контроль  вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 

юридичних та/або фізичних осіб на господарську 

діяльність суб’єкта господарювання чи його 

частини, який здійснюється безпосередньо або 

через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння 

чи користування всіма активами чи їх значною 

частиною; праву, яке забезпечує вирішальний 

вплив на формування складу, результати 

голосування та рішення органів управління 

суб’єкта господарювання; укладенню договорів і 

контрактів, які дають можливість визначати умови 

господарської діяльності, давати обов’язкові до 

виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління суб’єкта господарювання; заміщенню 

посади керівника, заступника керівника 

спостережної ради, правління, іншого наглядового 

чи виконавчого органу суб’єкта господарювання 

особою, яка вже обіймає одну чи кілька із 

зазначених посад в інших суб’єктах 

господарювання; обійманню більше половини 

посад членів спостережної ради, правління, інших 
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наглядових чи виконавчих органів суб’єкта 

господарювання особами, які вже обіймають одну 

чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті 

господарювання. Пов’язаними особами є юридичні 

та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено 

здійснюють господарську діяльність, у тому числі 

спільно або узгоджено чинять вплив на 

господарську діяльність суб’єкта господарювання. 

Зокрема, пов’язаними фізичними особами 

вважаються такі, які є подружжям, батьками та 

дітьми, братами та/або сестрами. Термін 

«Контролювати» вживається відповідно до цього 

визначення «Контролю» стосовно будь-якої особи, 

вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 

юридичних та/або фізичних осіб на господарську 

діяльність особи чи її частини, який здійснюється 

безпосередньо або через інших осіб, зокрема 

завдяки: праву володіння чи користування всіма 

активами чи їх значною частиною; праву, яке 

забезпечує вирішальний вплив на формування 

складу, результати голосування та рішення органів 

управління особи; укладенню договорів і 

контрактів, які дають можливість визначати умови 

господарської діяльності, давати обов’язкові до 

виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління особи; заміщенню посади керівника, 

заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого 

органу особи особою, яка вже обіймає одну чи 

кілька із зазначених посад в інших суб’єктах 

господарювання; обійманню більше половини 

посад членів спостережної ради, правління, інших 

наглядових чи виконавчих органів особи особами, 

які вже обіймають одну чи кілька із зазначених 

посад в іншому суб’єкті господарювання. 

Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні 

особи, які спільно або узгоджено здійснюють 

господарську діяльність, у тому числі спільно або 

узгоджено чинять вплив на господарську 

діяльність особи. Зокрема, пов’язаними фізичними 

особами вважаються такі, які є подружжям, 

батьками та дітьми, братами та/або сестрами. 

Термін «Контролювати» вживається відповідно до 

цього визначення «Контролю». 

Концесієдавець має значення, наведене в описі Сторін на сторінці 



550 

Продовження додатка 2 

 

210 цього Договору. 

Концесійна діяльність усі види діяльності (надання послуг, виконання 

робіт, реалізація товарів), від провадження яких 

Концесіонер або залучені ним згідно з цим 

Договором треті особи отримують дохід у зв’язку з 

реалізацією Концесіонером свого права управління 

(експлуатації) Об’єкта концесії. 

Концесійний конкурс має значення, наведене в пункті а) преамбули на 

сторінці 211 цього Договору. 

Концесійний платіж  має значення, наведене в розділі 31. 

Концесіонер  має значення, наведене в описі Сторін на сторінці 

210 цього Договору. 

Корисні копалини  природні мінеральні утворення органічного і 

неорганічного походження у надрах, у тому числі 

будь-які підземні води, а також техногенні 

мінеральні утворення в місцях видалення відходів 

виробництва та втрат продуктів переробки 

мінеральної сировини, які можуть бути 

використані у сфері матеріального виробництва і 

споживання безпосередньо або після первинної 

переробки. 

Користувачі фізичні та юридичні особи, які отримують 

результати Концесійної діяльності (товари, роботи, 

послуги) або користуються ними. 

Майно для передачі  майно, яке перелічене в Додатку 2 (Початкова 

передача активів) та підлягає передачі 

Концесіонеру.  

Мінімальна обов’язкова пропускна 

спроможність Порту «Ольвія» 

середній обсяг вантажоперевалки, який 

здійснюється Концесіонером на Території концесії, 

яка не може бути нижче 2,57 млн тонн до 

підписання Акта виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних зобов'язань та не може 

бути нижче 4,57 млн тонн після підписання Акта 

виконання Мінімальних та Залишкових 

Інвестиційних зобов'язань. 

Мінімальні Інвестиційні 

зобов'язання 

Інвестиційні зобов'язання Концесіонера, визначені 

в Додатку 5 (Інвестиційні зобов'язання 

Концесіонера). 
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Мінімальний обсяг перевалки 

вантажів 

обсяг перевалки вантажів на Об'єкті концесії у 

розмірі: 

- не менше 2,55 мільйона тонн на рік у 

період з шостого року з Дати початку до 

2029 року, та 

- не менше 2,83 мільйона тонн на рік у 

період після 2030 року, 

який має забезпечити Концесіонер на Об'єкті 

концесії. 

МФІК Міжнародна федерація інженерів-консультантів 

(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), 

що знаходиться у місті Женева, Швейцарія. 

МФК Міжнародна фінансова корпорація. 

Надійний банк банк, який відповідає вимогам Додатка 12 (Вимоги 

до Надійних банків). 

Національна валюта  українська гривня чи інша визнана Верховною 

Радою України законна грошова одиниця України. 

Незалежний експерт з передачі  має значення, наведене у пункті 47.1. 

Незалежний інженер має значення, наведене у пункті 16.1. 

Нерухомість Північної коси інфраструктурні або промислові об’єкти 

нерухомості на Північній косі, визначені в пункті 

17.2. 

Нова нерухомість порту  об'єкти нерухомості, спеціально збудовані 

Концесіонером відповідно до умов цього 

Договору, як зазначено у пункті 17.1. 

Об’єкт концесії  має значення, наведене у пункті 3.1. 

Об’єкт передачі Об’єкт концесії та інше майно, у тому числі 

об’єкти нерухомості, що належать Концесіонеру на 

праві власності (як визначено у пункті 46.1.1). 

Об'єкти культурної спадщини  визначне місце, споруда (витвір), комплекс 

(ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі 

предмети, а також території чи водні об'єкти 

(об'єкти підводної культурної та археологічної 

спадщини), інші природні, природно-антропогенні 

або створені людиною об'єкти незалежно від стану 

збереженості, що донесли до нашого часу цінність 
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з археологічного, естетичного, етнологічного, 

історичного, архітектурного, мистецького, 

наукового чи художнього погляду і зберегли свою 

автентичність, виявлені на Території концесії. 

Об’єкти реконструкції Початкова нерухомість порту, реконструйована, 

технічно переоснащена (модернізована) та 

реставрована Концесіонером відповідно до 

Застосовного законодавства. 

Обставини політичного форс-

мажору  

має значення, наведене у пункті 34.6.2. 

Обстеження для передачі майна інвентаризація та обстеження стану Об’єкта 

передачі, проведені Незалежним експертом з 

передачі для передачі Об’єкта передачі 

Концесієдавцю. 

Операційне забезпечення  має значення, наведене у пункті 14.3. 

Операційний рік  кожен послідовний період тривалістю 365 (триста 

шістдесят п’ять) днів, а у випадку високосного 

року – тривалістю 366 (триста шістдесят шість) 

днів, який вперше починається у Дату початку. 

Операційні витрати  витрати на експлуатацію й обслуговування Об’єкта 

концесії, а також витрати на здійснення 

Концесійної діяльності, які повинні повністю 

фінансуватися Концесіонером за його власний 

кошт та на його ризик. 

Орган публічної влади  будь-який орган державної влади або місцевого 

самоврядування, орган судової влади чи будь-який 

інший орган влади, який має повноваження щодо 

Концесієдавця, Концесіонера, Території концесії, 

Об’єкта концесії та Концесійної діяльності чи 

будь-яких їхніх частин. 

Первісний оператор  державне підприємство «Стивідорна компанія 

«Ольвія», юридична особа за законодавством 

України, з ідентифікаційним кодом юридичної 

особи в Єдиному державному реєстрі підприємств 

і організацій України 19290012 та 

місцезнаходженням за адресою: Україна, 54052, 

місто Миколаїв, а/с 170. 

Переможець має значення, наведене в описі Сторін на сторінці 
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210 цього Договору. 

Перехідний період має значення, наведене в пункті 8.1. 

ПЕСЗ Плани екологічних та соціальних заходів, які 

повинен розробляти і впроваджувати Концесіонер 

на виконання своїх екологічних та соціальних 

зобов’язань за цим Договором, як передбачено у 

пункті 11.6. 

Північна коса північна частина Земельної ділянки для концесії 

орієнтовною площею 34 га, яка визначена у 

Додатку 1 (План Території концесії) до цього 

Договору. 

Підрядник  будь-яка особа, яка укладає з Концесіонером 

відповідний договір для надання послуг, 

виконання робіт та здійснення інших видів 

діяльності, яка не є Концесійною діяльністю, як 

передбачено у пункті 24.3.8. 

Планована діяльність планована господарська діяльність, що включає 

будівництво, реконструкцію, технічне 

переоснащення, розширення, перепрофілювання, 

ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в 

природне середовище. Планована діяльність не 

включає реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт, розширення, 

перепрофілювання об’єктів, інші втручання в 

природне середовище, які не справляють значного 

впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

встановлених Застосовним законодавством. 

Пов’язана особа  особа, яка прямо чи опосередковано, через одну чи 

більше осіб, Контролюється іншою особою, 

Контролює іншу особу чи знаходиться під 

спільним Контролем з іншою особою.  

Повідомлення про Обставини 

політичного форс-мажору  

має значення, наведене у пункті 35.2. 

Повідомлення про невиконання 

зобов’язання  

повідомлення, яке може бути надане будь-якою 

Стороною відповідно до умов цього Договору, з 

метою інформування іншої Сторони про настання 

Випадку невиконання зобов’язань 

Концесіонера/Концесієдавця (залежно від 

обставин), і в якому визначаються (i) подробиці 

такого Випадку невиконання зобов’язань 
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Концесіонера/Концесієдавця та (ii) строк, протягом 

якого такий Випадок невиконання зобов’язань 

Концесіонера/Концесієдавця може бути усунений 

або відшкодований. 

Повідомлення про Припинення  повідомлення про припинення, які Сторони 

можуть вручити відповідно до пункту 44.3. 

Позика всі види позикового фінансування, включно з 

позиками, кредитами, авансами, лізингом та 

гарантіями, що необхідні для Проекту (однак за 

винятком власного капіталу та фінансової 

допомоги від будь-якого учасника або Пов’язаної 

особи Концесіонера). 

Позикодавець  будь-яка особа, що надає Позику згідно з 

Фінансовими документами та уклала Прямий 

договір, окрім учасників та Пов’язаних осіб 

Концесіонера.  

Попередні умови має значення, наведене у пункті 8.1.2. 

Попередній строк виконання Умов 

для Заключної передачі 

має значення, наведене у пункті 8.10.2. 

Попередній строк виконання Умов 

для Основної передачі 

має значення, наведене у пункті 8.3.3. 

Портова нерухомість  всі об’єкти нерухомості у складі Об’єкта концесії, 

а саме:  

 нерухоме майно у складі Об’єкта концесії, 

зазначене у пункті 3.1.1; 

 Нова нерухомість порту.  

Порт «Ольвія» спеціалізований морський порт Ольвія в межах 

Території концесії, включно з розміщеними на 

Території концесії об’єктами портової 

інфраструктури (у тому числі підйомно-

транспортним та іншим устаткуванням, яке 

забезпечує навантаження-розвантаження та 

зберігання вантажів, безпечну стоянку та 

обслуговування суден і пасажирів), та акваторії, 

визначеної відповідно до Застосовного 

законодавства. 

Постраждала сторона має значення, наведене у пункті 34.1.1. 
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Початкова нерухомість порту  нерухоме майно у складі Об’єкта концесії, 

зазначене у пункті 3.1.1. 

Права інтелектуальної власності особисті немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності на будь-які результати 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інші 

об'єкти права інтелектуальної власності, які 

виникли або були набуті з підстав, визначених 

Застосовним законодавством.  

Право Позикодавців на втручання  право Позикодавців здійснювати заходи з усунення 

порушень стосовно Проекту та переведення прав 

Концесіонера за цим Договором на особу чи осіб, 

призначених Позикодавцями у обсязі та порядку, 

передбаченими Прямим договором. 

Працівники  працівники Первісного оператора та працівники 

ДП «АМПУ», функціональні обов’язки яких 

пов’язані з експлуатацією майна, що передається у 

складі Об’єкта концесії (у випадку останніх – у 

кількості, що не перевищує 2 осіб), які підлягають 

переведенню на роботу до Концесіонера та 

орієнтовний перелік посад, кількість та посадові 

оклади яких станом на 01.03.2019 наведені у 

Додатку 11 (Працівники). 

Припинення  припинення цього Договору, як через сплив строку 

його дії, так і через дострокове припинення. 

Проект  проект державно-приватного партнерства щодо 

передачі в концесію майна Первісного оператора і 

майна ДП «АМПУ». 

Проектна документація  означає всі текстові та графічні матеріали, якими 

визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, 

архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні 

рішення для будівництва Нової нерухомості порту 

та реконструкції, перепланування Портової 

нерухомості та усі належним чином погоджені 

Концесіонером, Концесієдавцем та Незалежним 

інженером зміни до таких матеріалів, що будуть 

розроблені відповідно до Технічних вимог, 

зазначених у Додатку 4 (Технічні вимоги) до цього 

Договору. 

Пропозиція  конкурсна пропозиція, подана Переможцем 

відповідно до Інструкції для Претендентів. 
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Прямий договір  має значення, наведене у пункті 30.7.1. 

Рекомендації Світового банку з 

екології, здоров’я та безпеки  

документи Групи Світового банку щодо охорони 

навколишнього середовища, здоров’я та безпеки 

праці, зі змінами, доповненнями та оновленнями, 

що доступні за адресою 

http://www.ifc.org/ehsguidelines: (i) Загальні 

рекомендації (2007), (ii) Рекомендації для портів, 

гаваней і терміналів, (iii) Рекомендації для 

судноплавства, та (iv) Рекомендації для 

підприємств із видобутку сировини для 

будівельних матеріалів. 

Робочий день день, в який банки відкриті для ведення своєї 

діяльності в Україні і який не є суботою чи 

неділею, святковим чи неробочим днем відповідно 

до Застосовного законодавства. 

Розкрита інформація має значення, наведене у пункті 12.1. 

СЕСМ Система екологічного і соціального менеджменту, 

яку повинен впровадити та підтримувати 

Концесіонер на виконання своїх екологічних та 

соціальних зобов’язань за цим Договором, як 

передбачено у пункті 11.5. 

Спеціальна компанія [[●], яка володіє 100% статутного капіталу в 

Концесіонері.] [Використовується тільки якщо 

Концесіонер засновується Спеціальною компанією, 

створеною спеціально для участі у Концесійному 

конкурсі]. 

Спеціальний вантаж озброєння, військова техніка, ракети, боєприпаси, 

продовольство, пальне та інші матеріально-

технічні засоби, що належать військовим частинам 

і підлягають перевезенню морським або річковим 

транспортом, а також продукція підприємств-

учасників Державного концерну 

«Укроборонпром». 

Спір  має значення, наведене у пункті 52.1.1. 

Ставка Концесійного платежу має значення, наведене у пункті 31.1.1. 

Стандарти діяльності МФК стандарти діяльності МФК щодо соціальної та 

екологічної сталості від 1 січня 2012 року, які 

доступні за адресою 
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http://www.ifc.org/performancestandards. 

Строк виконання Інвестиційних 

зобов’язань  

строк, що становить 10 (десять) років з Дати 

початку. 

Строк виконання Мінімальних та 

Залишкових Інвестиційних 

зобов’язань 

строк, що становить 42 (сорок два) місяці з Дати 

початку. 

Строк концесії  має значення, наведене у пункті 7.1. 

Строк обмеження зміни структури 

власності 

має значення, наведене у пункті 53.3.3. 

Територія концесії територія спеціалізованого морського порту 

Ольвія, яка обмежена межами Земельної ділянки 

для концесії та визначена у Додатку 1 (План 

Території концесії) до цього Договору.  

Технічні вимоги технічні характеристики та інші вимоги, зазначені 

в Додатку 4 (Технічні вимоги). 

Умови для Заключної передачі має значення, наведене у пункті 8.10.1. 

Умови для Основної передачі має значення, наведене у пункті 8.3.1. 

Фінансове закриття дата, в яку в обсязі, достатньому для цілей 

фінансування Інвестиційних зобов’язань: 

(i) Фінансові документи належним чином укладені 

всіма їхніми сторонами та виконані всі попередні 

умови для надання першого траншу (окрім умови 

про передачу Концесіонеру Об’єкта концесії, 

переведення Працівників та настання Дати 

початку) або (іі) на банківський рахунок 

Концесіонера надійшли його власні кошти, або (ііі) 

Концесіонер уклав та надав Концесієдавцю договір 

(договори) про внесення додаткового вкладу зі 

своїм(-и) учасником(-ами), а також документи, що 

підтверджують наявність в учасника Концесіонера 

[(або Пов'язаної особи такого учасника)] 

фінансової спроможності на внесення додаткового 

вкладу, зокрема: виписки з банківських рахунків, 

договори про отримання фінансування тощо.  

Фінансові документи разом – документи, які укладені Концесіонером на 

користь Позикодавців (які не є учасниками або 

Пов’язаними особами Концесіонера) чи підписані з 

ними щодо Позики, включно з рефінансуванням, та 
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які включають будь-які документи, що надають 

забезпечення стосовно Позики, включно з 

рефінансуванням.  

Форс-мажорні обставини має значення, наведене у пункті 34.1. 

Частка в капіталі  частина капіталу (включно з частками в 

статутному капіталі (фонді), акціями, паями в 

кооперативах і фермерських господарствах, 

часткою в майні тощо) та/чи право на участь у 

вищому органі управління та/чи право на 

отримання певної частини прибутку (дивідендів) і 

активів у разі ліквідації [Концесіонера/Спеціальної 

компанії], що належить учаснику у зв’язку з його 

інвестицією в [Концесіонера/Спеціальну 

компанію], включно з будь-якими сумами, які 

підлягають сплаті за будь-якою позикою, наданою 

[Концесіонеру та/або Спеціальній компанії] 

учасником, однак за винятком будь-яких сум, що 

підлягають сплаті за будь-якою іншою позикою, 

наданою [Концесіонером та/або Спеціальною 

компанією] учаснику. 

Чистий дохід від Концесійної 

діяльності 

має значення, наведене у пункті 31.1.1. 

Штрафна неустойка неустойка, яка сплачується Концесіонером 

Концесієдавцю у випадку порушення Мінімальних 

та Залишкових Інвестиційних зобов'язань 

відповідно до пункту 39.1. 

2. ТЛУМАЧЕННЯ 

У цьому Договорі, якщо інше не випливає з його контексту: 

(a) слова, що використовуються в цьому Договорі, незалежно від використаної родової 

форми, вважаються та розуміються як такі, що включають всі інші родові форми, залежно 

від контексту; 

(b) визначення, наведені у частині 1 Додатка 15 (Визначення та тлумачення), застосовуються 

до всіх форм їх використання, включно з формами однини та множини; 

(c) слова «цього», «в цьому», «цим», «до цього», а також інші подібні слова стосуються цього 

Договору в цілому, а не до окремого пункту, розділу, додатка чи будь-якої іншої частини 

цього Договору; 
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(d) посилання на «Додатки» є посиланням на Додатки до цього Договору. Посилання на 

«розділи», «пункти» та інші структурні частини є посиланнями на розділи, пункти та інші 

структурні частини цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами; 

(e) з урахуванням положень розділу 36 цього Договору, посилання на будь-яке положення 

нормативно-правового акта є посиланням на таке положення з урахуванням усіх його змін 

і редакцій та будь-яких інших положень нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до або на виконання цього положення, а посилання на закон є посиланням на 

відповідний закон з урахуванням усіх його змін та редакцій; 

(f) слова «включає», «охоплює» або «включно з», «у тому числі» слід тлумачити як такі, 

після яких слідують словосполучення «без обмежень» або «але не виключно», незалежно 

від того, чи такі словосполучення або інші вирази вживаються після цих слів, чи ні; 

(g) посилання на «цей Договір» або будь-який інший договір або документ є посиланням на 

такий договір або документ з урахуванням усіх його змін, доповнень та редакцій, а також 

охоплює посилання на будь-який документ, який змінює, викладає в іншій редакції, 

доповнює або укладається, виконується чи приймається відповідно до або на виконання 

умов відповідного документа;  

(h) всі посилання в цьому Договорі на кількість «днів» обчислюються в календарних днях; 

будь-які посилання на «місяць» або «рік» обчислюються за григоріанським календарем; 

(i) посилання на матеріали, інформацію або дані стосуються матеріалів, інформації або даних 

незалежно від способу їх відображення, зберігання чи надання (усно, письмово, на 

матеріальних носіях, в електронному або в іншому вигляді); 

(j) будь-які визначення та абревіатури, які спеціально використовуються в Додатках, мають 

значення, надані їм у відповідному Додатку, залежно від випадку; 

(k) у разі виникнення будь-яких розбіжностей між визначеннями та абревіатурами, 

наведеними у Додатку 15 (Визначення та тлумачення), та будь-якими положеннями, 

словами і виразами з великої літери, визначеннями та абревіатурами, які містяться в іншій 

частині цього Договору або в іншому Додатку, значення слів, наведені у Додатку 15 

(Визначення та тлумачення), мають переважну силу перед значеннями слів, що надані в 

будь-яких інших частинах або Додатках цього Договору, якщо інше не випливає зі змісту 

Договору; 

(l) у разі виникнення розбіжностей між числами, вираженими цифрами, і словами, переважну 

силу має розмір, вказаний словами, якщо інше очевидно не випливає із контексту; 

(m) якщо положення цього Договору суперечать одне одному або положенням будь-якого 

Додатка до нього, то більш обтяжливі зобов'язання або більш високі стандарти 

застосовуються або мають переважну силу в межах таких суперечностей; 

(n) термін «Сторони» включає посилання на їх законних правонаступників;  
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(o) заголовки розділів, пунктів та інших структурних частин цього Договору, а також його 

зміст на сторінці 2, наведені винятково для зручності та в довідкових цілях та жодним 

чином не впливають на тлумачення Договору; 

(p) посилання на «гривню», «грн» є посиланнями на законну грошову одиницю України; 

посилання на «долар США», «дол. США» або «$» є посиланнями на законну грошову 

одиницю Сполучених Штатів Америки; посилання на «євро» або «€» є посиланнями, 

станом на Дату укладення цього Договору, на законну грошову одиницю держав-членів 

Європейського Союзу, які прийняли та використовують євро як свою законну грошову 

одиницю відповідно до законодавства Європейського Союзу і, для уникнення 

суперечностей, не охоплюють будь-яку нову грошову одиницю будь-якої держави-члена 

Європейського Союзу, що припиняє використання євро як своєї єдиної законної грошової 

одиниці; 

(q) якщо інше прямо не випливає зі змісту відповідного положення, будь-який період, який 

починається «з» певного дня (дати) і закінчується «до» певного дня (дати), включає такі 

дні (дати) початку та закінчення; 

(r) будь-яке порушення зобов'язань та будь-який негативний вплив за цим Договором 

вважаються істотними, якщо Сторона, яка постраждала від такого порушення, понесла 

збитки або зазнала негативного впливу, розмір яких перевищує суму в гривні, 

еквівалентну 1 000 000 (одному мільйону) доларів США, відповідно до офіційного курсу 

гривні до долару США, встановленого Національним банком України станом на останній 

день попереднього кварталу, або якщо внаслідок такого порушення іншим чином істотно 

зачіпаються законні права та інтереси постраждалої Сторони, встановлені цим Договором 

та/або Застосовним законодавством; 

(s) усі виміри і розрахунки здійснюються у метричній системі до двох знаків після коми. 

Округлення здійснюється за математичними правилами округлення. 
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Додаток 7. Фіксовані та конкурентні умови конкурсу 

1. Розділ 1: Фіксовані умови 

Фіксовані умови затверджені наказом Міністерства інфраструктури України № 669 від 28 серпня 

2019 року. Повний текст наказу, витяг з якого наводиться нижче, доступний за посиланням – 

https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html. 

УМОВИ 

концесійного конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу, що 

забезпечує комплексне надання послуг в спеціалізованому морському порту «Ольвія» та 

включає майно державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», майно 

державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, 

спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору 

1. Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у 

спеціалізованому морському порту «Ольвія» та включає майно державного підприємства 

«Стивідорна компанія «Ольвія» (далі – ДП «СК «Ольвія»), код згідно з ЄДРПОУ 19290012, з 

місцезнаходженням: Україна, 54052, м. Миколаїв, а/с 170, та майно державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»), код згідно з ЄДРПОУ 38727770, 

з місцезнаходженням: Україна, 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, а також об’єкти, спеціально 

збудовані відповідно до умов концесійного договору (далі – об’єкт концесії).  

Органом який надає концесію є Мінінфраструктури. Перелік майна (основні засоби, у тому числі 

незавершене будівництво, нематеріальні активи), що передається у складі об’єкта концесії, 

затверджується Мінінфраструктури (далі – концесієдавець). 

2. Майно, передане концесіонеру у складі об’єкта концесії, залишається у державній власності. 

Передача такого майна у концесію не зумовлює перехід права власності на об’єкт концесії до 

концесіонера та не припиняє права державної власності на об’єкт концесії. 

Майно, крім рухомого, майнові права, результати робіт, послуг, результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага, створені 

концесіонером на виконання умов концесійного договору, є об’єктом права державної власності, 

що переходять у власність держави після закінчення строку дії концесійного договору 

безоплатно. Рухоме майно, яке концесіонер придбав на виконання умов концесійного договору, 

належить концесіонеру на праві власності і переходить у власність держави після закінчення 

строку дії концесійного договору відповідно до умов концесійного договору. 

3. У концесійному конкурсі щодо передачі в концесію об’єкта концесії (далі – концесійний 

конкурс) мають право брати участь особи, які можуть бути претендентами відповідно до статті 1 

Закону України «Про концесії».  

Конкурсна документація має містити вимогу про створення переможцем концесійного конкурсу, 

у порядку, визначеному конкурсною документацією, юридичної особи за законодавством 

України, яка буде стороною концесійного договору та здійснюватиме концесійну діяльність як 

концесіонер. При цьому протягом строку, встановленого концесійним договором, переможець 

концесійного конкурсу повинен прямо або опосередковано володіти більше ніж 50 відсотками 

статутного капіталу цієї юридичної особи. 

4. Необоротні матеріальні активи та оборотні матеріальні активи ДП «СК «Ольвія», що не входять 

до складу об’єкту концесії, підлягають викупу концесіонером згідно з переліком та умовами, 

визначеними у конкурсній документації та концесійному договорі. 
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Відповідно до умов концесійного конкурсу концесіонеру передається дебіторська і кредиторська 

заборгованість ДП «СК «Ольвія» на умовах, визначених у конкурсній документації та 

концесійному договорі. Грошові кошти та цінні папери ДП «СК «Ольвія» концесіонеру не 

передаються. 

Концесіонер має стати правонаступником щодо прав та обов’язків ДП «СК «Ольвія» і ДП 

«АМПУ» (у тому числі за отриманими кредитами), які безпосередньо пов’язані з майном, що 

передається у складі об’єкта концесії, та з працівниками ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ», які 

мають бути прийняті на роботу концесіонером відповідно до умов конкурсної документації. 

Передачі в порядку правонаступництва підлягають, зокрема, права та обов’язки, що випливають 

із договорів, судових процесів, відкритих виконавчих проваджень, правовідносин щодо 

погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, надміру сплачених грошових зобов’язань 

та/або невідшкодованих податків і зборів та інші права та обов’язки, що визначені у конкурсній 

документації та концесійному договорі. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та 

обов’язків ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ» у зв’язку з концесією встановлюються у конкурсній 

документації. 

5. Рівень мінімальних початкових інвестицій в об’єкт концесії становить 1,56 млрд гривень з 

урахуванням податку на додану вартість, з яких не менше ніж 30 відсотків мають здійснюватися 

за рахунок власного капіталу. Протягом перших трьох з половиною років з дати закінчення 

перехідного періоду, визначеного у концесійному договорі, концесіонер зобов’язаний збудувати 

універсальний перевантажувальний комплекс проектною потужністю 2 млн тонн зернових 

вантажів на рік. Джерелом фінансування інвестицій концесіонера можуть бути власні, залучені, а 

також інші кошти, не заборонені законодавством України. 

Концесіонер зобов’язаний відновлювати та підтримувати існуюче обладнання та портові споруди 

(зокрема, причали у складі об’єкта концесії) в стані, що дає можливість використовувати його за 

цільовим призначенням, у тому числі шляхом проведення поточного та капітального ремонту, 

придбання та заміни майна. По завершенню концесії концесіонер зобов’язаний повернути об’єкт 

концесії у стані, який дозволятиме його подальшу нормальну експлуатацію у порядку та на 

умовах, визначених концесійним договором. Порядок та умови відновлення об’єкта концесії 

визначаються в концесійному договорі. 

Відповідно до умов, визначених у концесійному договорі, концесіонер зобов’язаний розвинути 

(забудувати) північну частину території ДП «СК «Ольвія» (орієнтовною площа 34 га). Якщо така 

частина території не буде використана (забудована) протягом 10 років, концесіонер зобов’язаний 

відмовитися від права оренди такої частини території у порядку, визначеному концесійним 

договором з метою виконання плану розвитку морського порту. 

Концесіонер має право здійснювати додаткові інвестиції в інші об’єкти (в тому числі 

новостворені) протягом строку концесії, що буде додатково оцінюватися під час проведення 

концесійного конкурсу. 

З урахуванням вимог законодавства і конкурсної документації на концесіонера покладаються 

зобов’язання щодо: 

1) пайової участі у розвитку інфраструктури міста Миколаєва відповідно до законодавства та 

умов концесійного договору, але не менше ніж 5% від загальної кошторисної вартості нового 

терміналу; 

2) забезпечення обсягів перевалки вантажів на об’єкті концесії у 2030 році на рівні, не меншому 

ніж 2,83 млн тонн за рік; 
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3) забезпечення співфінансування, у розмірі, передбаченому в конкурсній пропозиції 

концесіонера, робіт з капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Космонавтів до об'єкта 

концесії – протягом одного року з дати введення в експлуатацію шляхопроводу на перетині 

залізниці та просп. Богоявленського в Корабельному районі, збудованого Миколаївською міською 

радою, в тому числі за рахунок коштів пайової участі концесіонера у розвитку інфраструктури м. 

Миколаєва, сплачених концесіонером за будівництво нового терміналу.  

6. Строк концесії визначається у концесійному договорі і становить 35 років. Учасники 

концесійного конкурсу можуть запропонувати менший строк концесії у своїх конкурсних 

пропозиціях, який не може становити менше 10 років. 

7. Надання в оренду концесіонеру земельних ділянок орієнтовною площею 134 га, які будуть 

сформовані у результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

4810136600:07:004:0115 після формування земельних ділянок під об’єктами, що не входять до 

складу об’єкта концесії, необхідних для здійснення концесійної діяльності, у порядку та на 

умовах, встановлених законодавством і концесійним договором. 

8. ДП «АМПУ» залучається до участі в концесійному договорі на стороні концесієдавця за його 

рішенням та наділяється, зокрема, функціями моніторингу та контролю за виконанням 

зобов’язань, покладених на концесіонера, протягом всього строку дії концесійного договору. 

9. Концесіонер сплачує концесійний платіж відповідно до умов, визначених у концесійному 

договорі. Концесійний платіж визначається концесієдавцем за результатами концесійного 

конкурсу відповідно до Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 639 (зі змінами і доповненнями), з 

урахуванням таких вимог: 

1) концесійний платіж до сплати в державний бюджет розраховується як сума (і) добутку чистого 

доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 

ставку концесійного платежу (далі – змінний концесійний платіж) та (іі) фіксованого 

концесійного платежу; 

2) сума фіксованого концесійного платежу визначається за результатами концесійного конкурсу, 

але не менше мінімального розміру, який дорівнює середній сумі частини чистого прибутку, 

відрахованій ДП «СК «Ольвія» у державний бюджет за останні три календарні роки з 

проведенням подальшої індексації на рівень інфляції за відповідний період; 

3) ставка концесійного платежу (у відсотках) для розрахунку частки чистого доходу від 

провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що включається 

до концесійного платежу, визначається за результатами концесійного конкурсу, але не менше ніж 

0,73%; 

4) у випадку внесення змін до закону, що дасть можливість спрямувати частину концесійного 

платежу на користь державних підприємств, частина змінного концесійного платежу, визначеного 

за результатами концесійного конкурсу, нарахованого понад 0,73% від частки чистого доходу від 

провадження концесійної діяльності, може зараховуватись на користь ДП «АМПУ». 

10. Оскільки після передачі об’єкта концесії концесіонеру об’єкт концесії не перебуватиме на 

балансі концесієдавця, а також з метою недопущення втрат надходжень до бюджету від 

концесійних платежів, нараховані концесієдавцем амортизаційні відрахування на об’єкт концесії 

для цілей розрахунку концесійного платежу становлять 0 гривень. 
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Концесіонер має здійснювати нарахування амортизації на об’єкт концесії (у тому числі на 

поліпшення майна у складі об’єкта концесії) відповідно до вимог законодавства про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність. 

11. Концесіонер зобов’язаний з урахуванням вимог законодавства та умов, визначених у 

концесійному договорі: 

1) з урахуванням спеціальності і кваліфікації прийняти на роботу шляхом переведенням всіх 

працівників ДП «СК «Ольвія», частину працівників ДП «АМПУ», функціональні обов’язки яких 

пов’язані з експлуатацією майна, що передається у складі об’єкта концесії, та укласти з 

Професійною спілкою працівників державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40049827) новий колективний договір строком на 5 років 

на умовах, не гірших ніж ті, що містяться у Колективному договорі ДП «СК «Ольвія», чинному 

станом на 01.03.2019. До моменту укладання нового колективного договору концесіонер 

зобов’язаний дотримуватись положень колективного договору ДП «СК «Ольвія» чинного станом 

на 01.03.2019; 

2) протягом трьох років з моменту прийняття концесіонером на роботу працівників ДП «СК 

«Ольвія» і ДП «АМПУ» не допускати зниження розміру заробітної плати таких працівників 

нижче рівня заробітної плати, встановленої станом на 01.03.2019 з індексацією з урахуванням 

зростання прожиткового мінімуму до дати укладення концесійного договору, та підвищувати 

рівень заробітної плати у відповідності до законодавства України з урахуванням вимог Галузевої 

угоди у сфері морського транспорту та у галузі, в якій здійснює концесійну діяльність 

концесіонер (якщо така Галузева угода згідно з законодавством поширює свою обов’язкову силу 

на діяльність концесіонера); 

3) не допускати звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу 

(за винятком звільнення на підставі пунктів 2 - 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу 

законів про працю України) протягом п’яти років з моменту прийняття концесіонером на роботу 

працівників ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ». 

12. Із урахуванням відповідних положень концесійного договору, концесіонер має забезпечити у 

своїй діяльності дотримання вимог природоохоронного законодавства та виконання заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, у тому числі за результатами обов’язкового 

екологічного аудиту. 

Концесіонер повинен провести оцінку впливу на довкілля щодо видів планованої діяльності та 

об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» у зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за концесійним договором до 

прийняття рішення про провадження планової діяльності. 

13. Концесіонер зобов’язаний з урахуванням вимог законодавства та умов, визначених у 

концесійному договорі, забезпечувати вільний та цілодобовий доступ: 

ДП «АМПУ» до об’єктів ДП «АМПУ», які знаходяться у спеціалізованому морському порту 

«Ольвія»; 

портовому оператору, іншим суб’єктам, що здійснюватимуть господарську діяльність з 

використанням причалу №1, до їх об’єктів, які знаходяться у спеціалізованому морському порту 

Ольвія. 

14. Умови та порядок повернення майна, переданого у складі об’єкта концесії (в тому числі 

протягом строку концесії), визначаються у концесійному договорі. Стратегічні об’єкти портової 
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інфраструктури, в тому числі причали передані в складі об'єкта концесії (в тому числі створені 

протягом строку дії концесії), повертаються на баланс ДП «АМПУ» або його правонаступника. 

15. Для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу ними сплачується 

реєстраційний внесок у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок 

концесієдавця, що вказаний в конкурсній документації. Зазначені кошти використовуються на 

підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають. 

Заявки на участь у концесійному конкурсі та конкурсні пропозиції подаються конкурсній комісії 

концесієдавця протягом 60 днів з дня оголошення конкурсу. 

Конкурсна документація надається претендентам та учасникам конкурсу до шістдесятого дня з 

дня оголошення конкурсу (включно). 

Результати концесійного конкурсу підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті 

концесієдавця невідкладно після оголошення рішення про визначення переможця конкурсу та у 

десятиденний строк з цього дня - опублікуванню в газеті «Урядовий кур'єр» чи «Голос України». 

З метою отримання додаткової інформації щодо концесійного конкурсу претенденти можуть 

звертатися до конкурсної комісії, склад якої затверджений наказом Мінінфраструктури від 27 

лютого 2019 року №130 «Про деякі питання роботи конкурсної комісії з проведення концесійного 

конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія 

«Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 

16. Концесіонер зобов’язаний у строк, визначений в концесійному договорі, компенсувати 

Європейському банку реконструкції та розвитку витрати у розмірі 2 мільйони 100 тисяч євро, що 

були витрачені для цілей підготовки техніко-економічного обґрунтування та проекту конкурсної 

документації щодо концесійного проекту в спеціалізованому морському порту Ольвія. 

17. Умови концесійного конкурсу відображаються у концесійному договорі. До концесійного 

договору вносяться також: 

1) положення щодо змін до законодавства, яке регулює права і обов’язки сторін за концесійним 

договором, протягом строку дії концесійного договору; 

2) положення щодо недопущення примусового відчуження майнових та фінансових ресурсів 

концесіонера; 

3) положення щодо відшкодування збитків, завданих концесіонеру внаслідок рішень, дій, 

бездіяльності або неналежного виконання державними органами та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами своїх обов’язків, передбачених законодавством України; 

4) положення щодо відшкодування витрат або збитків, понесених у зв’язку з порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища у випадках, визначених у 

концесійному договорі; 

5) положення щодо відшкодування витрат або збитків, понесених у зв’язку з фактом виявлення 

об’єктів культурної спадщини або інших визначених договором знахідок в межах об’єкта концесії 

або в межах земельних ділянок, які використовуються концесіонером для здійснення концесійної 

діяльності; 
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6) положення щодо коригування суми концесійного платежу до сплати в державний бюджет у 

разі збільшення розміру орендної плати за договорами оренди земельних ділянок, наданих 

концесіонеру для здійснення концесійної діяльності; 

7) положення щодо відшкодування збитків, витрат та інвестицій (залежно від випадку) у разі 

припинення дії концесійного договору, зокрема: 

положення щодо відшкодування збитків, витрат та інвестицій (залежно від випадку) у разі 

дострокового припинення дії концесійного договору у зв’язку з порушенням концесіонером своїх 

зобов’язань за концесійним договором; 

положення щодо відшкодування збитків, витрат та інвестицій (залежно від випадку) у разі 

дострокового припинення дії концесійного договору у зв’язку з порушенням концесієдавцем 

своїх зобов’язань за концесійним договором; 

положення щодо відшкодування збитків, витрат та інвестицій (залежно від випадку) у разі 

дострокового припинення дії концесійного договору, не пов’язаного із порушенням сторонами 

своїх зобов’язань за концесійним договором; 

8) положення щодо порядку та умов списання майна, переданого у складі об’єкта концесії;  

9) положення щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

2. Розділ 2: Конкурентні умови 

1. Запропонована ставка концесійного платежу 

Запропонована ставка концесійного платежу не повинна бути нижчою ніж мінімальний розмір 

ставки концесійного платежу, який визначений у підпункті 3 пункту 9 розділу 1 Додатка 7 

(Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 0,73%.  

Запропонована ставка концесійного платежу у відсотках вказується у розділі 1 Форми Фінансової 

пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції). 

2. Запропонована сума фіксованого концесійного платежу 

Запропонована сума фіксованого концесійного платежу не повинна бути нижчою ніж 

мінімальний розмір суми фіксованого концесійного платежу, який визначений у підпункті 2 

пункту 9 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і становить 79 876 000 

(сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень. 

Запропонована сума фіксованого концесійного платежу у гривнях вказується у розділі 2 Форми 

Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 

(Зміст Пропозиції). 

3. Запропонована сума додаткових інвестицій 

Запропонована сума додаткових інвестицій у гривнях (з урахуванням податку на додану вартість) 

вказується по роках за Проектом у розділі 3 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за 

Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

Для цілей оцінки Фінансових пропозицій сума додаткових інвестицій приводиться до поточної 

вартості з урахуванням ставки дисконтування 17,26% та додається до мінімальних початкових 
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інвестицій в Об'єкт концесії, які визначені у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу) і становлять 1,56 млрд гривень з урахуванням податку на додану 

вартість. 

4. Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури 

Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури (інфраструктури міста 

Миколаєва) не повинна бути меншою ніж мінімальний розмір внеску у розвиток місцевої 

інфраструктури, який визначений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 

конкурсу) і становить 78 мільйонів гривень. 

Запропонована сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури вказується у гривнях (з 

урахуванням податку на додану вартість) у розділі 4 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої 

за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

5. Запропоновані строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків (запропоноване 

зменшення строку концесії) 

Запропонований строк окупності Об'єкта концесії, надходження прибутків (строк концесії) не 

повинен бути більшим ніж той, що встановлений у пункті 6 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та 

конкурентні умови конкурсу), а саме 35 років. 

Запропонований строк окупності Об'єкта концесії, надходження прибутків (строк концесії) у 

місяцях вказується у розділі 6 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма 

Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

6. Запропоновані строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії (запропоноване 

зменшення необхідного періоду інвестицій) 

Запропоновані строки будівництва/реконструкції Об'єкта концесії не повинні бути більшими ніж 

строк, що встановлений у пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови 

конкурсу), а саме перші 3,5 роки з дати закінчення перехідного періоду, визначеного у 

Концесійному договорі. 

Запропоновані строки будівництва/реконструкції Об'єкта концесії (запропоноване зменшення 

строків будівництва/реконструкції Об'єкта концесії (необхідного періоду інвестицій) вказуються у 

місяцях у розділі 7 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової 

пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції). 

7. Запропоновані соціальні та трудові умови 

Запропоновані соціальні та трудові умови охоплюють: 

(a) запропонований показник використання у концесійній діяльності працівників – громадян 

України понад показник у розмірі 90 відсотків. Такий запропонований показник вказується у 

пункті (а) розділу 8 Форми Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма 

Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст Пропозиції); 

(b) запропоноване продовження строку, протягом якого не допускається звільнення працівників з 

ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу, понад строк, який визначений у 

підпункті 3 пункту 11 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу) і 

становить 5 років з моменту прийняття концесіонером таких працівників на роботу. Таке 

запропоноване продовження строку вказується у місяцях у пункті (b) розділу 8 Форми 

Фінансової пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 
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(Зміст Пропозиції). 
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Додаток 8. Вимоги до надійних банків 

Для цілей цієї Інструкції для учасників, Надійним банком є: 

(a) будь-який банк-резидент, який відповідає одній з таких умов: 

(i) держава Україна прямо або опосередковано володіє більше ніж 75 відсотками 

статутного капіталу банку; 

(ii) банк має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче ніж 

«uaAA» («AA(ukr)»); 

(iii) у разі відсутності кредитного рейтингу за національною шкалою, банк входить до 

іноземної банківської групи, рейтинг якої є не нижчим ніж BBB (за рейтингом Standard 

and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's; а також 

(b) будь-який банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за рейтингом 

Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's. 

При цьому Надійним банком не вважається: 

(a) будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані відносинами Контролю з яким 

підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої статті 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VII від 18 

січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 

(c) будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних відносинами Контролю з яким) застосовані 

санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, або визнані Україною 

міжнародні санкції; 

(d) будь-який банк-резидент, який порушував вимоги Національного банку України щодо 

показника достатності капіталу (показник Н2) протягом останніх 12 місяців; 

(e) будь-який банк-резидент з регулятивним капіталом, 25 відсотків якого є нижчим ніж сума 

забезпечення, яка надається таким банком (тобто виконання умов забезпечення (гарантії) в 

повному обсязі нестиме ризик порушення банком нормативу максимального розміру 

кредитного ризику на одного контрагента (Н7), визначеного Національним банком України). 
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