
 

 

 

 

___________________________  
(назва органу приватизації) 

___________________________  

___________________________  
 (поштова адреса)  

___________________________ 

 

 

 

Заява 

потенційного покупця – фізичної особи щодо наміру отримати 

інформацію від органу приватизації  відносно об’єкта малої приватизації 

 

 

Прошу надати доступ до інформації, розміщеної у Віртуальних кімнатах 

даних об’єктів малої приватизації – державних пакетів акцій (часток), єдиних 

майнових комплексів державних підприємств. 

Для зворотного зв’язку надаю:  

e-mail: ________________________________,  

контактний телефон: ____________________,  

поштова адреса:________________________________________________.    

Зобов’язуюсь забезпечити нерозголошення отриманої інформації 

відповідно до умов Договору щодо нерозголошення потенційним покупцем 

конфіденційної інформації про об’єкти приватизації (три підписаних 

примірника договору додаються).  

Своїм підписом під цією Заявою підтверджую, що відповідаю вимогам, 

встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
 

Додатки: 
- копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу. Копії повинні бути 

засвідчені підписом потенційного покупця-фізичної особи із зазначенням його прізвища та 

ініціалів, проставлення фрази «Згідно з оригіналом», а також дати засвідчення. 

 

 

 

_______________________       __________________ 

       [П.І.Б. заявника]        [Підпис] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

___________________________  
(назва органу приватизації) 

___________________________  

___________________________  
 (поштова адреса)  

___________________________ 

 

Заява 

потенційного покупця – юридичної особи щодо наміру отримати 

інформацію від органу приватизації  відносно об’єкта малої приватизації 

 

Просимо надати доступ до інформації, розміщеної у Віртуальних кімнатах 

даних об’єктів малої приватизації – державних пакетів акцій (часток), єдиних 

майнових комплексів державних підприємств. 

Для зворотного зв’язку надаємо:  

e-mail: ____________________________,  

контактний телефон: ___________________,  

поштова адреса: _________________________________________________.    

Зобов’язуємось забезпечити нерозголошення отриманої інформації 

відповідно до умов Договору щодо нерозголошення потенційним покупцем 

конфіденційної інформації про об’єкти приватизації (три підписаних 

примірника договору додаються).     

Також надаємо перелік представників компанії, що мають право доступу 

до конфіденційної інформації відповідно до п. 3.3 зазначеного Договору. 
 

ПІБ e-mail контактний телефон 

   

   

   
 

Своїм підписом під цією Заявою підтверджую, що товариство відповідає 
вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна». 

 

Додатки: 

- копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань або витягу із торговельного, банківського, судового 

реєстру (для юридичної особи-нерезидента);  

- копія наказу про призначення, довіреності або іншого документу, що посвідчує 

повноваження керівника (представника) юридичної особи-покупця, яким підписано заяву, а 

також копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, такого керівника 

(представника). Копії повинні бути засвідчені підписом керівника (уповноваженого 

представника) потенційного покупця-юридичної особи із зазначенням його прізвища та ініціалів, 

проставлення фрази «Згідно з оригіналом», дати засвідчення, а також відтиску печатки 

юридичної особи (за наявності). Документи, видані відповідно до законодавства іноземної 

держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в 

установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. 

 

_______________________       __________________ 

        [П.І.Б. заявника]        [Підпис] 

 

 

 



 

ДОГОВІР  

щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації 

про об’єкти приватизації  

 

місто ____________________ "___" __________ 20__ р. 

_____________________________________________________________________________ 
(назва органу приватизації) 

______________________________________________________________(далі - Продавець), 

в особі _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________________, 
                                                                (назва документа) 

з однієї сторони, та _____________________________________________________________ 

__________________________________________________(далі - Потенційний покупець), 
(назва юридичної особи/ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
в особі _______________________________________________________________________, 
                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________________, 
                                                                 (назва документа) 

далі разом (або окремо) іменовані як «Сторони» за цим договором  уклали цей Договір про 

нижчевказане: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 
 

1.1. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація, відомості технічного, 

організаційного, професійного, виробничого, комерційного та іншого характеру про об’єкт 

приватизації, що передана Продавцем Потенційному покупцю, у письмовій, усній формі, на 

паперових носіях, у електронній формі на носіях інформації, або за допомогою захищеного 

веб-сайту з обмеженим доступом, крім такої, що не може бути віднесена до конфіденційної 

відповідно до законодавства: 

 інформація, що містить комерційну таємницю щодо об’єкта приватизації; 

 вся інформація в будь-якій формі (у тому числі, не обмежуючись цим, в письмовій, 

усній (при зустрічах, під час обговорень та переговорів, і т. д.), візуальній або електронній 

формі, із зазначенням або без зазначення її конфіденційного характеру, що відноситься до 

об'єкта приватизації, яка прямо чи опосередковано розкривається до або після дати 

підписання цього договору Потенційному покупцю або будь-якому з його представників; 

 інша інформація, відомості або документи, які Продавцем будуть визначені як такі, 

що відносяться до конфіденційної інформації.  

1.2. Персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичних осіб- 

працівників об'єкта приватизації, орендарів, які ідентифіковані або можуть бути конкретно 

ідентифіковані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», крім тих, 

що не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом та не є конфіденційною 

інформацією відповідно до закону. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
 

2.1. Предметом цього Договору є врегулювання правовідносин між Продавцем 

та Потенційним покупцем стосовно дотримання останнім режиму нерозголошення 

конфіденційної інформації та персональних даних, які передаються Продавцем  

Потенційному покупцю (його представникам) щодо об’єктів приватизації або доступ до  

якої надається Потенційному покупцю (його представникам) з метою вивчення  

інвестиційної привабливості об’єктів приватизації.  

 

 



 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ 
 

Потенційний покупець зобов’язаний:  

3.1. Не розголошувати у будь-який спосіб конфіденційну інформацію будь-якій  

іншій фізичній або юридичній особі. 

3.2. Належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію та персональні 

дані задля уникнення її розголошення або використання будь-якою іншою фізичною або 

юридичною особою.  

3.3. Визначити перелік представників, які мають право доступу до конфіденційної 

інформації, персональних даних та у письмовій формі надати перелік таких представників 

Продавцю. Покласти на представників персональну відповідальність за недотримання 

порядку використання або розголошення конфіденційної інформації та персональних 

даних, та забезпечити підписання такими представниками письмового зобов’язання про  

нерозголошення конфіденційної інформації та персональних даних. 

3.4. Нести відповідальність за неналежне використання конфіденційної інформації та 

персональних даних відповідно до чинного законодавства і положень цього Договору; 

3.5. Не вчиняти жодних дій, що можуть привести до несанкціонованого доступу до 

персональних даних та конфіденційної інформації третіх осіб та не використовувати 

конфіденційну інформацію та персональні дані у будь-яких цілях, крім передбачених  

домовленостями Сторін. 

3.6. Не дублювати матеріали та документи, що стосуються конфіденційної інформації, 

не здійснювати будь-яке копіювання, фотографування та інше відтворення/множення 

інформації, та/або документів, наданої Потенційному покупцю або доступ до якої наданий 

Потенційному покупцю та користуватися примірниками матеріалів та документів, що 

отримані від Продавця. 

3.7. Обробляти персональні дані відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» та вживати всі необхідні заходи фізичного, технічного та 

організаційного характеру, що відповідають ризикам, пов'язаним з такою обробкою 

персональних даних, для захисту персональних даних від несанкціонованого 

використання, розкриття, пошкодження та зміни. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ  

 

4.1. Потенційний покупець несе відповідальність за: 

а) навмисне або ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання 

конфіденційної інформації та персональних даних представниками Потенційного покупця 

та/або третіми особами без згоди Продавця; 

б) невиконання та недотримання вимог і зобов’язань, встановлених у пункті 3.7.  

цього Договору. 

4.2. Якщо у випадку недбалого зберігання або розголошення конфіденційної 

інформації Потенційним покупцем будуть нанесені збитки Продавцю або об’єкту 

приватизації, Потенційний покупець зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки згідно з 

чинним законодавством України. 

4.3. Порушення законодавства про інформацію та про захист персональних даних  

несе відповідальність встановлену законами України. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його  

підписання Сторонами.  

5.2. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або  

у зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення 

або визнання недійсним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства 

України.  

5.3. Цей Договір складається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, два зберігаються у Продавця, третій у Потенційного покупця. 

 



 

 

5.4. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можлива тільки за  

згодою Сторін.  

5.5. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.  

5.6. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору.  

5.7. Якщо будь-яке із положень цього Договору буде визнано/стане недійсним або 

нікчемним, інші положення цього Договору продовжують діяти, а Сторони проводять 

переговори щодо внесення відповідних змін до цього Договору. 

5.8. Своїм підписом під цим Договором Потенційний покупець відповідно до  

Закону України «Про захист персональних даних» надає Продавцю згоду (дозвіл) на  

обробку персональних даних у письмовій та /або електронній формі з метою забезпечення 

реалізації відносин у сфері реалізації державного майна. 

 

 

 

 

 ПРОДАВЕЦЬ 

___________________________________  
            (назва органу приватизації)  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  
            (посада представника)  

 

___________________    ______________ 

       (П.І.Б.)                (підпис) 

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОКУПЕЦЬ 

 

___________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

 

__________________ _____________ 

            (П.І.Б.)            (підпис) 

    

 

 

 

 

 

 
 
 


