
З метою розширення сфер бізнесу та налагодження ділових 

контактів серед потенційних партнерів США з питань виробництва та 

реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства, 

устаткування для його виробництва ПАТ «Аграрний фонд» проводить 

пошук компаній контрагентів для отримання промоційних та інших 

послуг 

 

 

Перелік необхідних послуг та умови їх надання 

 

Виконавець зобов’язується у 2019-2020 роках надати промоційні та 

інші послуги відповідно до питань, з якими буде мати справу Замовник.  

Промоційні та інші послуги включають але не обмежуються: 

- розробка і реалізація промоційної програми, спрямованої на 

інформування і залучення відповідних зацікавлених сторін в США у зв’язку 

з ризиками для Замовника, пов’язаних з його діяльністю ; 

- взаємодія з державними установами, що, як очікується, також 

включатиме роботу з представниками урядових відомств США і 

відповідними організаціями приватного сектору; 

- взаємодія із громадськістю, засобами масової інформації, організація 

інтерв’ю для Замовника, публікація статей;  

- підтримка та розширення відносин між Замовником та Урядовими 

установами США, що належать до відомств сільськогосподарського сектору; 

- просування інтересів Замовника серед потенційних інвесторів; 

- просування товарів та компанії Замовника на ринок Сполучених 

Штатів та ЄС; 

- просування ділової репутації Замовника як довіреного партнера серед 

американських бізнесменів; 

- організація зустрічей та конференцій із Замовником із особами, які 

приймають рішення та володіють акціями відповідних інвестиційних та 

торгових компаній;  

- розробка комплексу заходів щодо підвищення інвестиційної 

привабливості діяльності Замовника; 

- правові консультації та організація судового захисту у разі порушення 

зобов’язань учасниками проектів. 

 

Строк надання послуг: один рік з моменту підписання договору.  

 

Виконавець повинен забезпечити якість наданих послуг та їх 

відповідність чинному законодавству США/ЄС та України, нормативно-

правовим актам. 
 

Кваліфікаційні вимоги до Компанії, яка надає послуги: 
 

- Юридична особа створена та зареєстрована в ЄС або США; 

- Юридична адреса та місцезнаходження Компанії в США/ЄС; 

- Реєстрація компанії має бути поза межами офшорних зон; 

- Досвід роботи – не менше 5 років; 

- Наявний досвід роботи з сільгоспвиробниками; 



- Річний дохід – не менше $ 1 000 000;  

- Наявність діючого або виконаного контракту з державними 

компаніями України; 

- В її керівництві повинна бути особа, яка безпосередньо була залучена 

в процес вироблення державної політики США щодо України; 

-  В її керівництві повинна бути особа, яка безпосередньо займалась 

питаннями сільського господарства в урядових організаціях США; 

- В її керівництві повинна бути особа, яка офіційно співпрацювала хоча 

б з одним з провідних вашингтонських аналітичних центрів, що 

займаються питаннями України. 
 

Комерційні пропозиції щодо надання послуг та документи, що 

підтверджують відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам, 

приймаються протягом 5 календарних днів до 5 серпня 2019 року, 

включно.  

 Документи в паперовому вигляді приймаються за адресою: 03151, 

м. Київ, вул. Очаківська 5/6,  ПАТ «Аграрний фонд». 

 Документи в електронному вигляді приймаються на електронну 

адресу: info@agrofond.gov.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


