Найменування, місцезнаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «Державний науково-виробничий комплекс
заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»,
01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 27.
Основний вид діяльності:
заготівля й збереження аутологічної (власної крові);
- взяття донорської крові та її компонентів;
- закупівля донорської крові та її компонентів;
- зберігання донорської крові та її компонентів;
- переробка донорської крові та її компонентів;
- виробництво препаратів з донорської крові та її компонентів;
- закупівля та переробка біоматеріалів;
- збереження біологічних тканин та клітин;
- медичні послуги (діагностика і лікування).
-

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду
генерального директора приватного акціонерного товариства «Державний
науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її
компонентів»
Вимоги до претендентів:
1 Освіта та ступінь
Повна вища освіта.
вищої освіти
Ступінь магістра ділового
перевагою.

адміністрування

буде

2 Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому
числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3
років.

3 Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою, знання іноземних
мов є перевагою.

4 Основні
кваліфікаційні
вимоги

Кандидати мають продемонструвати:
1. Здатність управляти змінами.
2. Орієнтацію на результат.
3. Комунікабельність.
4. Лідерські навички в команді.
5. Ділові навички.
6. Вміння приймати ефективні рішення.

5 Професійні знання та Розуміння
загальних
принципів
виробництва
фармацевтичних
препаратів
і
матеріалів,
залучення
знання законодавства
вітчизняного та іноземного капіталів для фінансування
діяльності товариства.
Досвід
оптимізації
діяльності.

фінансового-господарської

Досвід проведення переговорів з державними
органами та представниками приватного сектору
економіки, досвід переговорів з регулюючими
органами та/або контрагентами та/або інвесторами з
ЄС буде перевагою.
Досвід роботи з кредитними та фінансовими
установами,
зовнішніми
інвесторами
або
запозиченнями буде перевагою.
6 Основні обов’язки,
що має виконувати
претендент у разі
зайняття вакантної
посади

Загальне керівництво товариством для досягнення
запланованих результатів.
Відкритість, співпраця та налагодження партнерської
взаємодії як з органами державної влади та місцевого
самоврядування так із приватним бізнесом, вміння
ефективної комунікації та публічних виступів.
Презентування товариства перед третіми особами, а
саме: перед регуляторними та державними органами,
інвестиційним та фінансовим організаціями, клієнтами
та
постачальниками,
професійними
спілками,
професійними та бізнес асоціаціями, засобами масової
інформації тощо.
Підготовка довгострокових, середньострокових та
короткострокових планів діяльності товариства та їх
впровадження.
Ефективне керівництво фінансами товариства для
досягнення
поставлених
цілей.
Впровадження
ефективних систем обліку та звітності для отримання
швидких, надійних та достовірних результатів
діяльності, ефективне керування ризиками, управління
заборгованістю та фінансовими потоками, взаємодія з
фінансовими установами для забезпечення ліквідності

товариства.
Постійна увага до технічного стану виробничих
потужностей товариства, їх розвиток та модернізація,
вдосконалення та підтримка потужностей товариства.
Здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією
права власності та інших речових прав на нерухоме
майно (включаючи земельні ділянки), що було
передано до статутного капіталу товариства та набуте
товариством в результаті господарської діяльності.
Управління командою професіоналів на рівні членів
виконавчого органу, а також впровадження сучасних
систем управління персоналом на товаристві в цілому.
7 Прийняття
ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
обмеженого
часу,
вміння
працювати
при
багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та
орієнтирів, вміння працювати з великим масивом
інформації.

8 Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток,
інноваційність та креативність, вміння працювати в
стресових ситуаціях.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
план розвитку товариства, в тому числі заходи з покращення фінансово господарської діяльності товариства, підвищення його конкурентоспроможності;
- заходи щодо охорони навколишнього середовища;
- дотримання видів економічної діяльності підприємства;
- пропозиції щодо залучення довгострокових інвестицій з метою розвитку
товариства;
- план погашення кредиторської заборгованості;
- забезпечення вдосконалення виробництва, організації праці та управління.
Конкурсні пропозиції надати в обсязі, що не перевищують 20 сторінок друкованого
тексту.
-

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або
надсилає електронною поштою перелік документів:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця
народження згідно з паспортом та місця проживання;
-

-

-

належним чином завірені (нотаріально або керівником кадрової служби
установи, організації тощо, де працює претендент) копію документа, що
посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують
досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
біографічну довідку (резюме);
конкурс ну про поз ицію;
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на посаду
генерального директора приватного акціонерного товариства «Державний науково виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників
державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору
керівників державних суб’єктів господарювання» (із змінами).
Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 16-45 год. 23 лютого
2018 року за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48,
200-33-71 ) або на електронні адреси mila1@spfu.gov.ua, irin@spfu.gov.ua. Конкурсний
відбір відбудеться 30 березня 2018 року об 11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Генерала Алмазова, 18/9, кім. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору
буде розміщено на офіційному сайті Фонду не пізніше трьох днів з дати його
завершення.
Наявна у Фонді державного майна України інформація, що стосується фінансово економічного стану товариства та підлягає оголошенню - відомості про баланс
(форма № 1) на останню звітну дату додається в електронному вигляді.

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта м алого п ід пр иєм н ицтва
Коди
2017 | 10 | 01
32557330

Підприємство
Дата(рік,місяць,число)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
за ЄДРПОУ
ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА II КОМПОНЕНТІВ"_________________________
Територія
м. Київ, Шевченківський р-н
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб
7
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 01601, м. Київ, вул. Воровського, буд. 27

1.Баланс на

ЗО вересня 2017

Актив
1
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
ЗНОС
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи

8039100000
230
21.20

4868510

Р1801006
Форма N9 1-м
Код за ДКУД
На кінець
Код
На початок
звітного року
звітного періоду
рядка
4
3
2
1005
1010
1011
1012
1020

(

1 645,3

1 645,3

1 213,5
5 831,8
4 618,3

1 195,7
)

(

5 831,8
4 636,1

2 858,8

2 841,0

Усього за розділом І

1030
1090
1095

II. Оборотні активи
Запаси
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1100
1103
1110
1125

-

-

15,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

1135

0,3

64,8
0,3

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

1155
1160
1165

-

1,9
3,5
6,0

Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1170
1190
1195
1200
1300

з,з
3,5
2,5
25,3

76,5

2 884,1

2 917,5

)

Пасив

Код

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал

На кінець

рядка
2

На початок
звітного року
3

звітного періоду
4

1400
1410

7 012,0
890,1

7 012,0
890,1

Резервний капітал

1415

1,0

1,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1420
1425

(5 322,3)

(5 338,7)

Усього за розділом І

1495

2 580,8

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

1595

-

-

1600

-

-

1610
1615

215,3
8,8

240,7
17,4

1625
1630

2,7
8,9

2,0

Доходи майбутніх періодів

1665

7,0

Інші поточні зобов'язання

1690

60,6

Усього за розділом III

1695
1700

303,3

60,6
353,1

-

-

1900

2 884,1

2 917,5

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

(

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс

)

(

2 564,4

)

9,4
23,0

2. Звіт про фінансові результати
за
9 Місяців 2017

Стаття

Інші доходи

Код
рядка
2
2000
2120
2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати

2050
2180
2270

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток

2285
2290

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи

--

2300

Форма № 2-м
За звітний
період
3

Код за ДКУД
1801007
За аналогічний період
попереднього року
4

1 096,1

1 240,4

1 096,1

1 240,1

(
(

1 112,5

)
)

(
(

1 351,9

)
)

(
(

1 112,5
(16,4)

)
)

(
(

1 351,9

)
)

(

(16,4)

)

(

(111,8)

—

Керівник

ісюк-Барабаш Ксенія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Іванова Галина Прокопівна
(ініціали, прізвище)

(111,8)

)

