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Етап 3. Консолідована рекламна інформація щодо об’єкту приватизації для потенційних

покупців
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Готельно-ресторанний комплекс в
центрі Києва
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Наразі Компанія не веде готельну діяльність, а за довгостроковими

договорами (до 2034 р.в) здає в оренду готельний комплекс.

Кумулятивний потік доходів за договорами оренди з 2021 року по

закінчення терміну дії договору складе понад 880 млн. грн.

Готель є другим найбільшим в

Києві за номерним фондом з

374 номерами різних категорій

В межах пішої доступності

розташовані 2 найбільші бізнес

центри Києва: Парус та Гулівер

4-зірковий статус Президент-

готелю, дає можливість здати в

оренду частину приміщень під

зал гральних автоматів

Лідерство готелю в бізнес -

сегменті ЦДР* забезпечене

~2000 м2 сумарної площі

конференц – інфраструктури.

Стадіон «Олімпійський»………………………….....0.5 км

ТЦ «Гулівер»………………………………………….0.6 км

БЦ «Парус»..…………….……………………………0.6 км

Центральний Вокзал…..…………………………….5.0 км

Аеропорт «Бориспіль»....……………………………32.5 км

Аеропорт «Київ»………..……………………………8.0 км
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БЦ «Гулівер»

БЦ «Парус»

Фонд Державного Майна України в рамках «Великої» приватизації

пропонує до продажу 100% акцій ПрАТ «Президент-готель»

* ЦДР – центральний діловий район (див. карту на наступному слайді)
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Легенда

Межі ЦДР

Цінові категорії готелів:

Готелі за кількістю номерів:

Midscale

Upper Midscale

Upscale

Upper Upscale

Luxury

< 150

150 – 250 

250 – 350

> 350

Україна

Президент
Русь

Sky Loft

Ibis Вокзал

Либідь

Ibis Центр

Holliday Inn

Park Inn

ДніпроХрещатик

Hilton

Опера City готель

Прем’єр Палац

Intercontinental

Hyatt
Radisson Blu Центр

Київ

▪ В сегменті бізнес-готелів ЦДР, Президент-готель посідає другу

позицію за номерним фондом та першу позицію за площею

конференц інфраструктури.

▪ За номерним фондом у своєму ціновому сегменті (Upper

Midscale) Президент-готель є лідером з поміж 7 готелів ЦДР.

▪ Так само серед 19 готелів ЦДР бізнес сегменту Президент-

готель має найбільшу площу конференц інфраструктури.

▪ Значні площі конференц приміщень дозволяють

перепрофілювати частину приміщень під гральний бізнес, із

збереженням лідерських позицій в бізнес-сегменті готелів ЦДР.

18%

16%

10%
22%

19%

9%
3% 3%

Президент (UM)

Русь (M)

Україна (M)

Luxury (5)

Upper Midscale (6)

Midscale (3)

Upper Upscale (1)

Upscale (1)

23%

15%

13%13%

12%

9%

8%

7%

Президент готель

Редіссон Блю, Центр

Ібіс Центр

Холідей Інн

Парк Інн

Київ

Хрещатик

Сіті готель

Номерів

Примітки: (UM)- Upper Midscale, (M) – Midscale, цифри в дужках 

позначають кількість готелів відповідної цінової категорії
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Середня вартість номеру в день

Середня завантаженість готелю

Середній дохід на 1 номер в день

Результати діяльності оператора Готелю в 2020 р.

суттєво знижені під впливом пандемії COVID-19,

тому більш показовими є результати 2019 р. За

рішенням суду, на період дії карантинних обмежень,

доходи ПрАТ «Президент-Готель» є на 25%

нижчими за базовий рівень згідно договору

оренди.

₴ Кумулятивный грошовий потік за

договорами оренди до 2034р.



Номерів

Бізнес

Президентский
люкс

Напівлюкс

Люкс

Бізнес-суперіор

Президент Готель пропонує для розміщення 374

номери різних категорій – від Бізнес до

Президентського Люкса.

▪ Всі номери оснащені ергономічними меблями,

▪ Мають індивідуальну систему кондиціювання,

▪ Безкоштовний WI-FI, швидкісний кабельний Інтернет,

▪ Міні-сейф та супутникове ТВ



Головна перевага готелю – наявність 17

багатофункціональних залів для проведення

різноманітних заходів, місткістю від 10 до 465 осіб,

з яких 10 залів декоровані з ухилом на проведення

банкетів та урочистих заходів

▪ Площа - 579 м2

▪ До 280 осіб

▪ Площа - 52 м2

▪ До 30 осіб

▪ Площа – 214 м2

▪ До 150 осіб

▪ Площа – 54 м2

▪ До 30 осіб

Європейський 280 120 60 50 250 450

Європейський ½ (ліва) 200 100 60 50 150 250

Європейський ½ 
(права)

150 50 40 40 100 200

Предслава 150 80 70 60 80 80

Предслава ½ (ліва) 50 30 30 25 30 30

Предслава ½ (права) 40 30 30 25 30 30

Печерськ 30 15 18 18 18 18

Київ 30 15 18 18 18 30

* Зали Одеса та Харків площею 40м2 - мають 2 варіанти розсадки гостей 15-30 осіб.



Функціональні приміщення - для конференцій та

корпоративних зустрічей. Обладнані засобами для

проведення конференцій та ділових заходів

▪ Просторий зал для 

конференцій,

площею - 262 м2

▪ До 250 осіб

▪ 4 автономних зали, які

можна об’єднати в один, 

площею - 193 м2

▪ До 140 осіб

▪ Oкрема будівля для великих конференцій,

виставок і шоу-програм, площею 350 м2

▪ До 465 осіб

Президент холл 465

Конференц зал 250 130 70 60 180 200

Секції A+B+C+D 140 100 50 50

Секції A+B 100 70 45 40

Секції (A+C) (B+D) 80 50 35 45

Секція A (B) 50 30 25 28

Секція C (D) 20 15 16 12

* Також в готелі є Meeting space розбитий на 5 зон, місткістю до 25 осіб.



▪ Просторий зал, площею 200м2, розташований на 1-

му поверсі будівлі Готелю.

▪ Вміщає до 100 осіб.

▪ Місткий світлий зал, площею 320 м2, розташований

на 2-му поверсі конференц-центру.

▪ Вміщає до 170 осіб.

▪ Кондитерська, що розташована на 1-му поверсі

Готелю, на території лобі-бару.

▪ В асортименті представлені як авторські, так і

традиційні десерти і випічка.

В готелі постійно діють лоббі-бар, кондитерська та

ресторан «Слов’янський». До основного меню

включено українські та європейські страви, а також

додаються святкові та сезонні пропозиції.



▪ Оновлений зал з тренажерами для силових і

кардіо-тренувань різного ступеня складності.

▪ Російська баня і фінська сауна і салон тайського

масажу

▪ Басейн глибиною 1-1.4 метра, з підтримкою

температури води на постійному рівні 26⁰

SPA-комплекс «Президент-Готелю» орієнтований

на гостей, для яких важливо підтримувати фізичну

форму та надає послуги з фізичного відновлення.

До його складу входять оздоровчий комплекс,

басейн та салон тайського масажу



1
Публікація Оголошення щодо дати аукціону, стартової

ціни та інших умов продажу

2
Зустрічі з керівництвом ПрАТ «Президент-готель»,

відвідування об’єкту нерухомості, яким володіє ПрАТ

«Президент-готель», зустрічі з представниками ФДМУ

3

Письмове звернення потенційних покупців до ФДМУ та

укладання з ними договору про конфіденційність,

отримання інформаційного пакету та проекту договору

купівлі-продажу пакету акцій

4

Підготовка до аукціону та процедури Due Diligence –

доступ до кімнати даних, проведення процедури Due

Diligence зі сторони потенційних покупців, зустріч з

представниками ПрАТ Президент-готель та ФДМУ, тощо

5
Прийом пропозицій та коментарів від потенційних

покупців до проекту договору купівлі-продажу пакета

акцій

6
Термін отримання потенційними покупцями

затвердженого остаточного проекту договору купівлі-

продажу, до якого не можуть бути внесені зміни

7
Подання аукціонної документації та заявки на участь в

аукціоні

8

Реєстрація учасників та проведення аукціону.

Переможцем аукціону стане покупець, який запропонує

найвищу ціну і візьме зобов’язання виконати умови

аукціонного продажу



Concorde Capital

БЦ "Парус", вул. Мечникова, 2, 

16 поверх, Київ 01601, Україна

www.concorde.ua 

Сергій Чуйкін

Керуючий директор

інвестиційно-банківського департаменту

тел: +38 (044) 391 55 75

e-mail: schuikin@concorde.ua

ОлександрШкурпат

Старший спеціаліст

інвестиційно-банківського департаменту

тел: +38 (095) 600 26 67

e-mail: os@concorde.ua

Президент-Готель

вулиця Госпітальна, 12, Київ, 

01601, Україна

https://presidenthotel.com.ua/

http://www.concorde.ua/
http://www.concorde.ua/
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