ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158 «Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)»
Назва «Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що
«Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що
приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних
приватизуються (корпоратизуються, перетворюються), об'єктів
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після
приватизації, що повертаються у державну власність у разі розірвання
закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)»
або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, а
також майна державних підприємств та організацій, яке передається в
оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання)»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про інвентаризацію майна державних
Затвердити Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна
державних підприємств та організацій, яке передається в оренду державних підприємств та організацій, яке передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання) (додається).
розірвання) (додається).
….
….
доповнено
«Установити, що протягом періоду тимчасової окупації території
України, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України", проведення антитерористичної операції згідно із
Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції", дії особливого пе ріоду згідно із Законом
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" або у разі
введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в окремих областях
(територіях) під час подання пропозицій та прийняття рішень про
створення
акціонерних
товариств
під
час
приватизації
(корпоратизації), формування відомостей про майно, у тому числі
переліків і зведених актів інвентаризації таких підприємств (філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів), яке розміщене на
тимчасово
окупованій
території,
в
районі
проведення
антитерористичної операції та на території, на якій введено режим
надзвичайного (воєнного) стану, не підлягає інвентаризації і не
включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, а
відображається таке майно (крім зобов'язань) в балансі і
закріплюється за акціонерним товариством на праві господарського
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відання до проведення його інвентаризації та оцінки.
Органам приватизації, іншими державними органами або
органами місцевого самоврядування під час проведення інвентаризації
та оцінки майна підприємств (філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів), зазначених в абзаці третьому цієї
постанови:
забезпечити формування окремих актів обліку активів, власного
капіталу та зобов'язань таких підприємств (філій, представництв та
інших відокремлених підрозділів) за даними фінансової звітності за
видами активів, власного капіталу та зобов'язань у розрізі статей
балансу на останню дату, на яку надавалася фінансова звітність;
забезпечити формування окремих актів обліку активів, які
розміщені на тимчасово окупованій території, в районі проведення
антитерористичної операції та на території, на якій введено режим
надзвичайного (воєнного) стану, і обліковуються на балансах
підприємств (філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів), які розташовані на іншій території України;
після
завершення
тимчасової
окупації,
проведення
антитерористичної операції, припинення дії режиму надзвичайного
(воєнного) стану забезпечити проведення інвентаризації та оцінки
майна і за результатами їх проведення вжити заходів до зміни
статутного
капіталу
акціонерного
товариства
згідно
із
законодавством.»
Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств
та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158
1. Це Положення визначає порядок проведення інвентаризації майна 1. Це Положення визначає порядок проведення інвентаризації майна
державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються,
майна державних підприємств та організацій, цілісних майнових перетворюються), об’єктів приватизації що повертається у державну
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, яке передається в власність у разі розірвання або визнання недійсним до говорів купівліоренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його продажу таких об’єктів), а також майна державних підприємств та
розірвання), та оформлення її результатів.
організацій, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних
підрозділів, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку
дії договору оренди або його розірвання), та оформлення її результатів.
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2. Інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються
(корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій,
цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, яке
передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору
оренди або його розірвання), проводиться за рішенням державних органів
приватизації (під час корпоратизації - органів, уповноважених управляти
державним майном) чи орендодавців.

3. Інвентаризації підлягає все майно державних підприємств, що
приватизуються (корпоратизуються), а також майно державних
підприємств та організацій, цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів, яке передається в оренду (повертається після
закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), чи їх окремих
структурних підрозділів, включаючи об'єкти невиробничого призначення,
діючі об'єкти, об'єкти та предмети, що передані у прокат, оренду або
перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі
або резерві незалежно від технічного стану, а також зараховані чи не
зараховані з різних причин на баланс.
4. Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності й
стану майна з даними бухгалтерського обліку, врегулювання
інвентаризаційних різниць та відображення результатів інвентаризації у
передаточному балансі.

2. Інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються
(корпоратизуються, перетворюються), об’єктів приватизації що
повертається у державну власність у разі розірвання або визнання
недійсним договорів купівлі-продажу таких об’єктів), а також майна
державних підприємств та організацій, цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів, яке передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання), проводиться за рішенням державних органів приватизації (під
час корпоратизації - органів, уповноважених управляти державним
майном) чи орендодавців.
3. Інвентаризації підлягає все майно державних підприємств, що
приватизуються
(корпоратизуються,
перетворюються),
об’єктів
приватизації що повертається у державну власність у разі розірвання
або визнання недійсним договорів купівлі-продажу таких об’єктів), а
також майно державних підприємств та організацій, цілісних майнових
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, яке передається в
оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання), чи їх окремих структурних підрозділів, включаючи об'єкти
невиробничого призначення, діючі об'єкти, об'єкти та предмети, що
передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації,
консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану, а
також зараховані чи не зараховані з різних причин на баланс.
4. Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності й
стану майна з даними бухгалтерського обліку; врегулювання
інвентаризаційних різниць.

5. Для проведення інвентаризації майна державних підприємств, що
5. Для проведення інвентаризації майна державних підприємств, що
приватизуються (корпоратизуються), утворюється інвентаризаційна комісія приватизуються (корпоратизуються, перетворюються), утворюється
за наказом державного органу приватизації про проведення інвентаризації.
інвентаризаційна комісія за наказом державного органу приватизації
(органу, уповноваженим управляти державним майном) про
Державні підприємства, що приватизуються (корпоратизуються), подають проведення інвентаризації.
на затвердження органу приватизації (під час корпоратизації - органу,
Державні підприємства, що приватизуються (корпоратизуються,
уповноваженому управляти державним майном) орієнтовний склад перетворюються), подають на затвердження органу приватизації (під
зазначеної комісії.
час корпоратизації, перетворення - органу, уповноваженому управляти
державним майном) склад зазначеної комісії.
До складу інвентаризаційної комісії включаються керівник і головний
До складу інвентаризаційної комісії включаються керівник і
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бухгалтер підприємства,
що приватизується (корпоратизується). головний
бухгалтер
підприємства,
що
приватизується
Представник державного органу приватизації не може входити до складу (корпоратизується, перетворюється). Представник державного органу
інвентаризаційної комісії.
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном)
не включається до складу інвентаризаційної комісії, крім випадків
Склад інвентаризаційної комісії затверджується державним органом проведення інвентаризації об'єктів приватизації, що повертаються у
приватизації (під час корпоратизації - органом, уповноваженим управляти державну власність у разі розірвання або визнання недійсними
державним майном).
договорів купівлі-продажу таких об'єктів. Також у разі об’єктивної
неможливості залучити до участі в інвентаризації уповноважених
Керівник та головний бухгалтер підприємства несуть відповідальність за представників державного підприємства, на балансі якого
надання інвентаризаційній комісії достовірної та повної інформації.
обліковується об’єкт приватизації, внаслідок їх відсутності до
інвентаризаційної комісії включаються представники органу
Голова інвентаризаційної комісії призначається державним органом приватизації, а також можуть включатися (за згодою) представники
приватизації (під час корпоратизації - органом, уповноваженим управляти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
державним майном). До початку інвентаризації голові інвентаризаційної правоохоронних органів.
комісії видається контрольний пломбір.
Склад інвентаризаційної комісії затверджується державним органом
приватизації (під час корпоратизації, перетворення – органом,
Для безпосереднього проведення інвентаризації на складах, дільницях та в уповноваженим управляти державним майном).
цехах підприємства головою інвентаризаційної комісії можуть
Керівник та головний бухгалтер державного підприємства несуть
утворюватися робочі інвентаризаційні групи, представники яких обізнані з відповідальність за надання інвентаризаційній комісії достовірної та
відповідною технологією та організацією виробництва, цінами, повної інформації.
номенклатурою ресурсів і веденням первинного обліку.
Голова інвентаризаційної комісії призначається державним органом
приватизації (під час корпоратизації, перетворення – органом,
уповноваженим управляти державним майном). До початку
інвентаризації голові інвентаризаційної комісії видається контрольний
пломбір.
Для безпосереднього проведення інвентаризації на складах,
дільницях та в цехах підприємства головою інвентаризаційної комісії
можуть утворюватися робочі інвентаризаційні групи, представники
яких обізнані з відповідною технологією та організацією виробництва,
цінами, номенклатурою ресурсів і веденням первинного обліку.»;
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5 2 . Інвентаризація проводиться на останнє число місяця, на яке
здійснюється оцінка майна державних підприємств, що приватизуються
(корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій,
цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, яке
передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору
оренди або його розірвання) (далі - підприємства або організації), якщо
інше не передбачено актом Кабінету Міністрів України.
Дата інвентаризації збігається з датою оцінки.
Інвентаризація та оцінка у зв'язку з поверненням майна з оренди
проводиться в період, що настає не раніше ніж за три місяці до дати
закінчення строку дії договору оренди та завершується не пізніше
зазначеної дати.

6. Інвентаризація майна державного підприємства або організації чи їх
окремих структурних підрозділів або цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів повинна бути закінчена за 15
календарних днів, якщо інше не передбачено законодавством про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Якщо на проведення інвентаризації потрібно більше зазначеного часу, то за
письмовою пропозицією голови інвентаризаційної комісії термін
проведення інвентаризації може бути продовжений державним органом
приватизації або орендодавцем, але не більш як на 15 календарних днів,
якщо інше не передбачено законодавством про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність.

5 2 . Повна інвентаризація проводиться на останнє число місяця (дата
інвентаризації), на яке здійснюється оцінка майна державних
підприємств,
що
приватизуються
(корпоратизуються,
перетворюються), а також майна державних підприємств та
організацій, цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів, яке передається в оренду (повертається після
закінчення строку дії договору оренди або його розірвання) (далі підприємства або організації), якщо інше не передбачено актом
Кабінету Міністрів України. Інвентаризація проводиться на дату
інвентаризації в обсязі, зазначеному у наказі державного органу
приватизації (під час корпоратизації, перетворення – органу,
уповноваженого управляти державним майном) або орендодавця, але
не раніше дня отримання підприємством зазначеного наказу.
Дата інвентаризації збігається з датою оцінки, крім випадку
проведення інвентаризації для об'єктів приватизації, що повертаються
у державну власність у разі розірвання або визнання недійсними
договорів купівлі-продажу таких об'єктів та визначення розміру
збитків.
Інвентаризація та оцінка у зв'язку з поверненням майна з оренди
проводиться в період, що настає не раніше ніж за три місяці до дати
закінчення строку дії договору оренди та завершується не пізніше
зазначеної дати.»;
6. Інвентаризація майна державного підприємства або організації чи їх
окремих структурних підрозділів або цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів повинна бути закінчена за 15
календарних днів, якщо інше не передбачено законодавством про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Якщо на проведення інвентаризації потрібно більше зазначеного часу, то за
письмовою пропозицією голови інвентаризаційної комісії термін
проведення інвентаризації може бути продовжений державним органом
приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном)
або орендодавцем, але не більш як на 15 календарних днів, якщо інше не
передбачено законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.
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11. Наявність цінностей при інвентаризації встановлюється шляхом
обов'язкового підрахунку, зважування, обміру. Визначення ваги (обсягу)
навалочних матеріалів може проводитися на основі обмірів і технічних
розрахунків. Акти обмірів і розрахунки додаються до описів.

11. Наявність цінностей при інвентаризації встановлюється шляхом
обов'язкового підрахунку, зважування, обміру. Визначення ваги (обсягу)
навалочних матеріалів може проводитися на основі обмірів і технічних
розрахунків. Акти обмірів і розрахунки додаються до описів.

Інвентаризація фактичних залишків повинна проводитися в присутності
матеріально відповідальних осіб підприємства або організації, які
приватизуються (корпоратизуються) або майно яких передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання). Забороняється проводити інвентаризацію за відсутності
більшості складу інвентаризаційної комісії та заносити до опису дані про
залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними
обліку без перевірки їх фактичної наявності.
13. До затвердження нових форм первинного обліку підприємства і
організації при інвентаризації застосовують типові форми первинної
облікової документації з інвентаризації, затверджені постановою
Держкомстату СРСР від 28 грудня 1989 р. N 241 «Про затвердження форм
первинної облікової документації для підприємств і організацій».

Інвентаризація фактичних залишків повинна проводитися в присутності
матеріально відповідальних осіб підприємства або організац ії, які
приватизуються (корпоратизуються, перетворюються) або майно яких
передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору
оренди або його розірвання). Забороняється проводити інвентаризацію за
відсутності більшості складу інвентаризаційної комісії та заносити до
опису дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб
або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.
13. Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості
оформлюються відповідно до Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
Мінфіном. Матеріали інвентаризації можуть бути заповнені як
рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки
інформації.»;

Бланки інвентаризаційного опису, акта інвентаризації, звіряльної відомості
можуть бути заповнені як ручним способом, так і засобами обчислювальної
та іншої оргтехніки.
18. Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за
найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта із
зазначенням інвентарного номера, виготовлювача, року випуску, первісної
вартості, суми зносу, строку корисного використання та інших відомостей.

18. Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за
найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта із
зазначенням інвентарного номера, виготовлювача, року випуску,
первісної вартості, суми зносу, строку корисного використання,
відомостей про його відновлення, реконструкцію, модернізацію,
переобладнання, капітальний ремонт, часткову ліквідацію (у разі
наявності інформації) та інших відомостей.

20. Основні засоби, що непридатні до експлуатації і не підлягають 20. Основні засоби, що непридатні до експлуатації і не підлягають
відновленню, включаються до окремого інвентаризаційного опису. відновленню, або не відповідають критеріям визнання активами
Списання таких об'єктів здійснюється відповідно до діючого порядку.
включаються до окремого інвентаризаційного опису. Списання таких
об'єктів здійснюється відповідно до діючого порядку.
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21. До інвентаризаційного опису нематеріальних активів вносяться дані про 21. До інвентаризаційного опису нематеріальних активів вносяться дані про
їх найменування і характеристику, первісну вартість і суму зносу, дату їх найменування і характеристику, первісну вартість і суму зносу, дату
придбання і строк корисного використання.
придбання і строк корисного використання.
У разі проведення інвентаризації в процесі приватизації
(корпоратизації, перетворення) строк корисного використання
нематеріального активу у формі права постійного користування
земельною ділянкою встановлюється таким, що дорівнює нулю.
Інвентаризаційна
комісія
повинна
перевірити
обґрунтованість
Інвентаризаційна комісія повинна перевірити обґрунтованість
оприбуткування нематеріальних активів, тобто наявність документів, на оприбуткування нематеріальних активів, тобто наявність документів, на
підставі яких оформлені придбані майнові права, і документів (довідок), що підставі яких оформлені придбані майнові права, і документів (довідок), що
описують сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його описують сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його
використання.
використання.
При виявленні об'єктів нематеріальних активів, що не прийняті до обліку, При виявленні об'єктів нематеріальних активів, що не прийняті до обліку,
інвентаризаційна комісія заносить їх до інвентаризаційного опису із інвентаризаційна комісія заносить їх до інвентаризаційного опису із
зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об'єктів провадиться у зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об'єктів провадиться у
порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.
порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.
28. В інвентаризаційних описах малоцінних і швидкозношуваних предметів 28. В інвентаризаційних описах малоцінних і швидкозношуваних предметів
зазначається їх найменування і первісна вартість. Вказані предмети, що зазначається їх найменування і первісна вартість. Вказані предмети, що
перебувають в експлуатації, інвентаризуються за місцем їх знаходження та перебувають в експлуатації, інвентаризуються за місцем їх знаходження та
відносно осіб, на відповідальному зберіганні яких вони перебувають.
відносно осіб, на відповідальному зберіганні яких вони перебувають.
Якщо предмети спецодягу і білизни перебувають у ремонті чи пранні, вони Якщо предмети спецодягу і білизни перебувають у ремонті чи пранні, вони
вносяться до інвентаризаційного опису на підставі квитанції підприємств вносяться до інвентаризаційного опису на підставі квитанції підприємств
побутового обслуговування, інших підприємств або організацій.
побутового обслуговування, інших підприємств або організацій.
На не придатні для використання предмети під час інвентаризації На не придатні для використання предмети, які не підлягають
складаються окремі інвентаризаційні описи. Списання таких предметів відновленню, під час інвентаризації складаються окремі інвентаризаційні
проводиться відповідно до діючого порядку.
описи. Списання таких предметів проводиться відповідно до діючого
порядку.
29. Тара вноситься в інвентаризаційний опис за видами, цільовим
29. Тара вноситься в інвентаризаційний опис за видами, цільовим
призначенням та якісним станом (нова, що використовувалася, що потребує призначенням та якісним станом (нова, що використовувалася, що потребує
ремонту).
ремонту).
На не придатну для використання тару під час інвентаризації складається
На не придатну для використання тару, яка не підлягає відновленню,
окремий інвентаризаційний опис. Її списання проводиться відповідно до під час інвентаризації складається окремий інвентаризаційний опис. Її
діючого порядку.
списання проводиться відповідно до діючого порядку.
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доповнено

29 1 . Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання,
використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, затвердженої Мінфіном.»;

34. Інвентаризація незавершених ремонтів будівель, споруд, машин,
34. Інвентаризація
незавершених капітальних
ремонтів,
устаткування та інших об'єктів проводиться перевіркою фактичного стану реконструкцій, модернізацій тощо будівель, споруд, машин,
робіт.
устаткування та інших об'єктів проводиться перевіркою фактичного
стану робіт.
На незавершений ремонт складається акт інвентаризації, в якому
На незавершений ремонт, реконструкцію, модернізацію то що
вказується назва об'єкта, що ремонтується, вид, відсоток, а також складається акт інвентаризації, в якому вказується назва об'єкта, що
кошторисна і фактична вартість виконаних робіт.
поліпшується, вид, відсоток готовності, а також кошторисна і
фактична вартість виконаних робіт (у разі наявності інформації).
35. Доросла продуктивна і робоча худоба заноситься до
35. Доросла продуктивна і робоча худоба заноситься до
інвентаризаційних описів із зазначенням номера худоби (бірки), клички, інвентаризаційних описів із зазначенням номера худоби (бірки), клички,
віку, породи, угодованості, живої маси (ваги) (маса (вага) коней, мулів, віку, породи, угодованості, живої маси (ваги).
оленів не вказується).
40. До окремого акта інвентаризації вносяться дані про довготермінові та
40. До окремого акта інвентаризації вносяться відомості про
короткотермінові фінансові вкладення в цінні папери (акції, облігації довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції в акції (частки,
тощо), депозити, статутні фонди інших підприємств.
паї) інших підприємств, господарських товариств. Інвентаризація
проводиться шляхом звірки установчих документів з даними
Інвентаризація цих коштів проводиться шляхом перевірки наявності бухгалтерського обліку підприємства.
цінних паперів, перевірки в засновницьких та інших документах про паї і
В акті інвентаризації вказуються: назва фінансової інвестиції
вклади у статутні фонди спільно створених підприємств та депозити.
(акції (частки, паю), назва цінних паперів, якими оформлені фінансові
інвестиції, дата і термін вкладу, номер і серія цінних паперів, назва
В акті інвентаризації вказується назва фінансового вкладення (акції, документа, що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький
облігації, паї, депозити та ін.), дата і термін вкладення, номер і серія цінних договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу майна
паперів, назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції тощо), сума, вид інвестиції.
(засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу
устаткування та ін.), сума, вид вкладення.
40 1 . Під час інвентаризації цінних паперів у документарній формі
доповнено
з’ясовується:
наявність цінних паперів;
правильність їх оформлення, актуальність вартості відображених у
балансі підприємства цінних паперів;
повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів
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від фінансових інвестицій.
Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими
емітентами із зазначенням в акті інвентаризації назви, серії, номера,
номінальної і балансової вартості, строків їх погашення.
40 2 . Інвентаризація цінних паперів у бездокументарній формі,
переданих підприємством на зберігання депозитарним установам,
полягає у звірці залишків, відображених на відповідних рахунках
бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок з рахунків в
цінних паперах підприємства, виданих депозитарними установами.

50. Зведений акт інвентаризації майна державного підприємства, що
приватизується (корпоратизується), з пропозиціями про регулювання
інвентаризаційної різниці затверджується органом приватизації (під час
корпоратизації - органом, уповноваженим управляти державним майном) у
5-денний строк, якщо інше не встановлено законодавством про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

40 3 В інвентаризаційному описі вказується назва фінансової
інвестиції (акції, облігації, паї, депозити, векселі та ін.), дата і термін
вкладення, номер і серія цінних паперів, назва документа, що
підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди,
виписки банків, накладні на передачу майна та ін.), сума, вид
інвестиції.
50. Зведений акт інвентаризації майна державного підприємства, що
приватизується (корпоратизується, перетворюється), з пропозиціями про
регулювання
інвентаризаційної різниці
затверджується
органом
приватизації (під час корпоратизації, перетворення – органом,
уповноваженим управляти державним майном) у 5-денний строк, якщо
інше не встановлено законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.

Результати інвентаризації, затверджені державним органом приватизації
(під час корпоратизації - органом, уповноваженим управляти державним
Результати
інвентаризації, затверджені державним органом
майном), відображаються в бухгалтерському обліку на дату проведення приватизації (під час корпоратизації, перетворення – органом,
інвентаризації.
уповноваженим управляти державним майном), відображаються в
бухгалтерському обліку на дату інвентаризації.
Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу
таких об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 32
6. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій), який
повертається у державну власність, проводиться інвентаризаційною
комісією згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів
і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну від 11 серпня

6. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій), який
повертається у державну власність, проводиться інвентаризаційною
комісією згідно з Положенням про інвентаризацію майна державних
підприємств,
що
приватизуються
(корпоратизуються,
перетворюються), об'єктів приватизації, що повертаються у державну

10

1994 р. N 69, станом на день прийняття судом, господарським судом власність у разі розірвання або визнання недійсними договорів
відповідного рішення.
купівлі-продажу таких об'єктів, а також майна державних підприємств
та організацій, яке передається в оренду (повертається після
закінчення строку дії договору оренди або його розірвання),
затвердженим Кабінетом Міністрів України, з урахуванням
особливостей, визначених Методикою оцінки майна, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891
1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки об'єктів права 1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки об'єктів права
державної та комунальної власності, майна суб'єктів господарювання з державної та комунальної власності, майна суб'єктів господарювання з
державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі у державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі у
випадках, коли такі об'єкти є об'єктами господарських, цивільних та інших випадках, коли такі об'єкти є об'єктами господарських, цивільних та інших
правовідносин, крім випадків оренди та концесії об'єктів державної та правовідносин, крім випадків оренди та концесії об'єктів державної та
комунальної власності, а також відчуження майна згідно із Законом комунальної власності, а також відчуження майна згідно із Законом
України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", а також України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", а також
для проведення оцінки об'єктів, що повертаються у державну або для проведення оцінки об'єктів, що повертаються у державну або
комунальну власність (зокрема за рішенням суду), для визначення розміру комунальну власність (зокрема за рішенням суду), для визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній
громаді або суб'єкту господарювання з державною часткою (часткою громаді або суб'єкту господарювання з державною часткою (часткою
комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі
встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у
Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у
матеріальній формі, об'єктів у формі єдиних (цілісних) майнових матеріальній формі, об'єктів у формі єдиних (цілісних) майнових
комплексів, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі комплексів, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі
об'єкти розташовані, об'єктів у нематеріальній формі, у тому числі об'єкти розташовані, об'єктів у нематеріальній формі, у тому числі
майнових прав інтелектуальної власності, визначається розмір статутного майнових прав інтелектуальної власності, визначається розмір статутного
капіталу акціонерного товариства, пайового фонду колективного капіталу акціонерного товариства, пайового фонду колективного
сільськогосподарського підприємства, що утворюється в процесі сільськогосподарського підприємства, що утворюється в процесі
приватизації (корпоратизації), та розмір збитків.
приватизації (корпоратизації, перетворення), та розмір збитків.
2. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні: 2. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:
дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація майна дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація майна
підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації (корпоратизації) підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації (корпоратизації,
збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки є останнє число місяця; перетворення) збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки є
останнє число місяця;
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7. Для визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства,
що утворюється на базі державного (комунального) майна (крім об'єктів
незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств, що приватизуються за прискореною
процедурою) під час приватизації (корпоратизації), здійснюється:
1) утворення органом приватизації (іншим державним органом або
органом місцевого самоврядування) інвентаризаційної комісії з
урахуванням вимог пункту 15 цієї Методики, визначення дати попередньої
інвентаризації необоротних активів з метою складення їх переліку за
формою, встановленою в додатку 4, та визначення дати проведення оцінки;
2) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації
необоротних активів та затвердження її результатів у визначеному
законодавством порядку у строк, що не перевищує 15 календарних днів
після дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних
днів до дати оцінки;
3) складення інвентаризаційною комісією та затвердження органом
приватизації (іншим державним органом або органом місцевого
самоврядування) переліку необоротних активів, що підлягають незалежній
оцінці (далі - перелік), за формою, встановленою в додатку 4, у п'ятиденний
строк після затвердження результатів попередньої інвентаризації;
4) подання матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт згідно з
додатком 6 та перелік за формою, встановленою в додатку 4) органу
приватизації (іншому державному органу або органу місцевого
самоврядування) не пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки;
5) відбір органом приватизації на конкурсних засадах суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну
оцінку необоротних активів, і укладення з ним договору про їх оцінку не
пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки з попереднім визначенням бази
оцінки активів відповідно до цієї Методики та Національного стандарту N
1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995) (далі - Національний
стандарт N 1). У разі утворення акціонерного товариства на базі майна
декількох підприємств або відокремлених підрозділів підприємства для
незалежної оцінки їх необоротних активів можуть залучатися на
конкурсних засадах декілька суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання;

7. Для визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства,
колективного сільськогосподарського підприємства, що утворюється на
базі державного (комунального) майна (крім об'єктів незавершеного
будівництва, майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських
підприємств, що приватизуються за прискореною процедурою) під час
приватизації (корпоратизації, перетворення), здійснюється:
1) утворення органом приватизації (іншим державним органом або
органом місцевого самоврядування) інвентаризаційної комісії з
урахуванням вимог пункту 15 цієї Методики, визначення дати попередньої
інвентаризації необоротних активів з метою складення їх переліку за
формою, встановленою в додатку 4, та визначення дати проведення оцінки;
2) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації
необоротних активів та затвердження її результатів у визначеному
законодавством порядку у строк, що не перевищує 15 календарних днів
після дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних
днів до дати оцінки;
3) складення інвентаризаційною комісією переліку необоротних
активів, що підлягають незалежній оцінці (далі - перелік), за формою,
встановленою в додатку 4, у триденний строк після затвердження
результатів попередньої інвентаризації; При цьому нематеріальні
активи у формі права постійного користування земельною ділянкою до
переліку вносяться як нематеріальні активи у формі прав, пов’язаних
із земельною ділянкою;
4) затвердження керівником органу приватизації (іншого
державного органу або органу місцевого самоврядування) або
уповноваженою ним особою переліку не пізніше ніж за три дні до дати
оцінки;
5) відбір органом приватизації (іншим державним органом або
органом місцевого самоврядування) на конкурсних засадах суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити
незалежну оцінку необоротних активів, і укладення з ним договору про їх
оцінку не пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки з попереднім
визначенням бази оцінки активів відповідно до цієї Методики та
Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових
прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995)
(далі - Національний стандарт N 1). У разі утворення акціонерного
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6) проведення повної інвентаризації активів та зобов'язань на дату
інвентаризації, що збігається з датою оцінки, складення переліку за
формою, встановленою в додатку 4, за результатами уточнення
інвентаризаційною комісією результатів попередньої інвентаризації
необоротних активів на дату оцінки. Матеріали повної інвентаризації та
перелік подаються комісії з приватизації (корпоратизації) з метою їх
розгляду та схвалення у строк, що не перевищує 20 календарних днів після
дати оцінки;
7) затвердження керівником органу приватизації (іншого державного
органу або органу місцевого самоврядування) або уповноваженою ним
особою матеріалів повної інвентаризації (зведений акт згідно з додатком 6
та перелік за формою, встановленою в додатку 4), схвалених протокольним
рішенням комісії з приватизації (корпоратизації), у строк, що не перевищує
5 календарних днів після подання їх комісії з приватизації
(корпоратизації);
8) подання затверджених матеріалів повної інвентаризації (зведений акт
згідно з додатком 6 та перелік за формою, встановленою в додатку 4)
органу приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів після
дати оцінки.
Переліки необоротних активів містять інформацію про найменування
активу відповідно до його основного призначення, інвентарний номер,
виготовлювача, рік виробництва (введення в експлуатацію), первісну
вартість, суму зносу, строк корисного використання, відомості про його
невід'ємні поліпшення (реконструкцію, модернізацію, переобладнання,
капітальний ремонт), часткову ліквідацію та іншу інформацію, що
міститься в матеріалах інвентаризації, і складаються за формою,
встановленою в додатку 4.
У разі несвоєчасного подання органу приватизації (замовнику
незалежної оцінки) переліків необоротних активів підприємства та
зведених актів інвентаризації майна і (або) складення їх з порушенням
вимог цієї Методики зазначені документи підлягають поверненню з
подальшим призначенням нової дати оцінки;
9) подання підприємством органу приватизації (замовнику незалежної
оцінки) вихідних даних щодо оцінюваних необоротних активів,
мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом державного майна, у
строк, що не перевищує 15 календарних днів після дати оцінки.
У разі прийняття рішення про внесення до статутного капіталу

товариства на базі майна декількох підприємств або відокремлених
підрозділів підприємства для незалежної оцінки їх необоротних активів
можуть залучатися на конкурсних засадах декілька суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання;
6) проведення повної інвентаризації активів та зобов'язань на дату
інвентаризації, що збігається з датою оцінки, складення переліку за
формою, встановленою в додатку 4, за результатами уточнення
інвентаризаційною комісією результатів попередньої інвентаризації
необоротних активів на дату оцінки. Матеріали повної інвентаризації та
перелік подаються комісії з приватизації (корпоратизації, перетворення) з
метою їх розгляду та схвалення у строк, що не перевищує 20 календарних
днів після дати оцінки;
7) затвердження керівником органу приватизації (іншого державного
органу або органу місцевого самоврядування) або уповноваженою ним
особою матеріалів повної інвентаризації (зведений акт згідно з додатком 6
та перелік за формою, встановленою в додатку 4), схвалених протокольним
рішенням комісії з приватизації (корпоратизації, перетворення), у строк,
що не перевищує 25 календарних днів після дати оцінки;
8) подання затверджених матеріалів повної інвентаризації (зведений акт
згідно з додатком 6 та перелік за формою, встановленою в додатку 4)
органу приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів після
дати оцінки.
Переліки необоротних активів містять інформацію про найменування
активу відповідно до його основного призначення, інвентарний номер,
виготовлювача, рік виробництва (введення в експлуатацію), первісну
вартість, суму зносу, строк корисного використання, відомості про його
невід'ємні поліпшення (реконструкцію, модернізацію, переобладнання,
капітальний ремонт), часткову ліквідацію та іншу інформацію, що
міститься в матеріалах інвентаризації, і складаються за формою,
встановленою в додатку 4.
У разі несвоєчасного подання органу приватизації (замовнику
незалежної оцінки) переліків необоротних активів підприємства та
зведених актів інвентаризації майна і (або) складення їх з порушенням
вимог цієї Методики зазначені документи підлягають поверненню з
подальшим призначенням нової дати оцінки;
9) подання підприємством органу приватизації (замовнику незалежної
оцінки) вихідних даних щодо оцінюваних необоротних активів,
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акціонерного товариства земельної ділянки, на якій розташоване
підприємство, як його необоротного активу підготовчий етап до оцінки
розпочинається після формування земельної ділянки як об'єкта цивільних
прав відповідно до статті 79 1 Земельного кодексу України. При цьому у
разі потреби у виконанні робіт із землеустрою виконавець таких робіт
обирається органом приватизації на конкурентних засадах.

8. Для визначення вартості окремого індивідуально визначеного майна,
об'єктів незавершеного будівництва, єдиних (цілісних) майнових
комплексів та об'єктів соціально-культурного призначення з метою їх
приватизації на підготовчому етапі здійснюється:
….
2) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна в один
етап у строк, що не перевищує 15 календарних днів після дати
інвентаризації, для об'єктів незавершеного будівництва додаткове
проведення обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта
із складенням акта згідно з додатком 7. До зазначеного акта можуть
додаватися виконавчі схеми окремих конструкцій і видів, інші документи,
на підставі яких були зроблені висновки щодо технічного стану об'єкта
незавершеного будівництва та ступеня його будівельної готовності;

мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом державного майна, у
строк, що не перевищує 15 календарних днів після дати оцінки.
У разі прийняття рішення про внесення до статутного капіталу
акціонерного товариства земельної ділянки, на якій розташоване
підприємство, як його необоротного активу підготовчий етап до оцінки
розпочинається після формування земельної ділянки як об'єкта цивільних
прав відповідно до статті 79 1 Земельного кодексу України. При цьому у
разі потреби у виконанні робіт із землеустрою виконавець таких робіт
обирається органом приватизації на конкурентних засадах.
8. Для визначення вартості окремого індивідуально визначеного майна,
об'єктів незавершеного будівництва, єдиних (цілісних) майнових
комплексів та об'єктів соціально-культурного призначення з метою їх
приватизації на підготовчому етапі здійснюється:
…
2) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна в один
етап у строк, що не перевищує 15 календарних днів після дати
інвентаризації, для об'єктів незавершеного будівництва додаткове
проведення обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта
із складенням акта згідно з додатком 7. До зазначеного акта можуть
додаватися виконавчі схеми окремих конструкцій і видів, інші документи,
на підставі яких були зроблені висновки щодо технічного стану об'єкта
незавершеного будівництва та ступеня його будівельної готовності. У разі
виявлення інвентаризаційною комісією нематеріальних активів у
формі права постійного користування земельною ділянкою в
інвентаризаційному описі в дужках уточнюється із зазначенням
наступних слів «(права, пов’язані із земельною ділянкою)»;

4) складення за результатами інвентаризації на дату оцінки і подання 4) складення за результатами інвентаризації на дату оцінки і подання
підприємством (балансоутримувачем) до органу приватизації:
підприємством (балансоутримувачем) до органу приватизації:
…
зведеного акта інвентаризації (щодо окремого індивідуально визначеного зведеного акта інвентаризації (щодо окремого індивідуально визначеного
майна);
майна);
зведеного акта інвентаризації з іншими матеріалами інвентаризації і зведеного акта інвентаризації з іншими матеріалами інвентаризації і
передавального балансу разом з аудиторським висновком - у разі прийняття передавального балансу разом з аудиторським висновком - у разі
відповідного рішення органом приватизації (щодо єдиних (цілісних)
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майнових комплексів);

прийняття відповідного рішення органом приватизації у строк, що не
перевищує 20 календарних днів після дати оцінки (щодо єдиних
(цілісних) майнових комплексів);

зведеного акта інвентаризації разом з актом обстеження будівельного зведеного акта інвентаризації разом з актом обстеження будівельного
майданчика згідно з додатком 7, інвентаризаційними описами згідно з майданчика згідно з додатком 7, інвентаризаційними описами згідно з
додатками 8 і 9 та аудиторським висновком щодо достовірності і додатками 8 і 9 (щодо об'єктів незавершеного будівництва);
повноти відображення в бухгалтерському обліку витрат на
будівництво об'єкта (щодо об'єктів незавершеного будівництва);
5) затвердження органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна 5) затвердження органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна
у строк, що не перевищує 20 календарних днів після дати інвентаризації;
у строк, що не перевищує 23 календарних днів після дати інвентаризації;
9. З метою приватизації державних пакетів акцій акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі
холдингових (акціонерних) компаній, вартість яки х визначається шляхом
проведення незалежної оцінки, акцій (часток, паїв), що належать державі
(територіальній громаді) у статутному (складеному) капіталі господарських
товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на
базі об'єднання майна різних форм власності, підготовчий етап передбачає:
1) визначення органом приватизації шляхом видання наказу дати
інвентаризації майна господарського товариства, що збігається з датою
оцінки, і утворення інвентаризаційної комісії у складі представників
господарського товариства у разі приватизації пакета акцій (частки, паю)
розміром більш як 50 відсотків або розміром, який забезпечує державі
вирішальний вплив на діяльність господарського товариства, або
визначення дати оцінки пакета акцій (частки, паю) (у разі непроведення
інвентаризації);

9. З метою приватизації державних пакетів акцій акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації (корпоратизації, перетворення), у тому
числі холдингових (акціонерних) компаній, вартість яких визначається
шляхом проведення незалежної оцінки, акцій (часток, паїв), що належать
державі (територіальній громаді) у статутному (складеному) капіталі
господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств,
заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, підготовчий
етап передбачає:
1) визначення органом приватизації шляхом видання наказу дати
інвентаризації майна господарського товариства, що збігається з датою
оцінки пакета акцій (частки, паю), у разі приватизації пакета акцій
(частки, паю) розміром більш як 50 відсотків або розміром, який забезпечує
державі вирішальний вплив на діяльність господарського товариства, або
визначення дати оцінки пакета акцій (частки, паю) (у разі непроведення
інвентаризації);
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10. Підготовчий етап до оцінки внесків засновників, учасників з боку
держави господарських товариств, у тому числі державних холдингових
компаній, інших господарських організацій, підприємств, заснованих на
базі об'єднання майна різних форм власності, передбачає:
1) прийняття органом приватизації, іншим ініціатором утворення державної
холдингової компанії рішення про дату оцінки, що збігається з датою
інвентаризації, і проведення на зазначену дату інвентаризації майна, що
передається до статутного капіталу господарського товариства, у тому
числі державної холдингової компанії, іншої господарської організації,
підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності,
як внесок його засновників, учасників з боку держави. У разі внесення
пакета акцій (частки, паю) господарського товариства, іншої господарської
організації, підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних
форм власності (далі - корпоративне підприємство), у тому числі
холдингового корпоративного пакета акцій (частки, паю), який належить
державі і перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує
право вирішального впливу на господарську діяльність такого
корпоративного підприємства, проводиться суцільна інвентаризація його
майна;
11. У разі внесення (додаткового внесення) органом приватизації (іншим
державним органом або органом місцевого самоврядування) до статутного
капіталу господарського товариства земельної ділянки або прав,
пов'язаних із земельною ділянкою, підготовчий етап до проведення
оцінки такого внеску передбачає, що:
1) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) на свій запит одержує від господарського товариства
рішення вищого органу товариства про згоду на внесення земельної
ділянки до статутного капіталу;
2) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) надсилає:
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, або його територіальному органу через центр
надання адміністративних послуг заяву про надання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку;

10. Підготовчий етап до оцінки внесків засновників, учасників з бо ку
держави господарських товариств, у тому числі державних холдингових
компаній, інших господарських організацій, підприємств, заснованих на
базі державного майна або об'єднання майна різних форм власності,
передбачає:
1) прийняття органом приватизації, ін шим ініціатором утворення державної
холдингової компанії, господарського товариства, господарської
організації, підприємства рішення про дату оцінки, що збігається з датою
інвентаризації, і проведення на зазначену дату інвентаризації майна, що
передається до статутного капіталу господарського товариства, у тому
числі державної холдингової компанії, іншої господарської організації,
підприємства, заснованого на базі державного майна або об'єднання майна
різних форм власності, як внесок його засновників, учасників з боку
держави. У разі внесення пакета акцій (частки, паю) господарського
товариства, іншої господарської організації, підприємства, заснованого на
базі об'єднання майна різних форм власності (далі - корпоративне
підприємство), у тому числі холдингового корпоративного пакета акцій
(частки, паю), який належить державі і перевищує 50 відсотків чи
становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на
господарську діяльність такого корпоративного підприємства, проводиться
суцільна інвентаризація його майна;
11. У разі внесення (додаткового внесення) органом приватизації (іншим
державним органом або органом місцевого самоврядування) до статутного
капіталу господарського товариства земельної ділянки підготовчий етап до
проведення оцінки такого внеску передбачає, що:
1) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) на свій запит одержує від господарського товариства
рішення вищого органу товариства про згоду на внесення земельної
ділянки до статутного капіталу;
2) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) надсилає:
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, або його територіальному органу через центр
надання адміністративних послуг заяву про надання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку;
господарському товариству, підприємству, на базі майна якого
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господарському товариству, підприємству, на базі майна якого
утворюється
акціонерне
товариство
в
процесі
приватизації
(корпоратизації), до статутного капіталу яких вноситься земельна ділянка,
запит на надання відомостей та документів про земельну ділянку;
органу державної реєстрації прав, до повноважень якого належить
забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, запит на надання інформації про наявність обтяжень прав на
земельну ділянку;
3) на підставі одержаних від центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його
територіального органу через центр надання адміністративних послуг,
господарського товариства, підприємства, на базі майна якого утворюється
акціонерне товариство в процесі приватизації (корпоратизації), до
статутного капіталу яких вноситься земельна ділянка, відомостей орган
приватизації (інший державний орган або орган місцевого самоврядування)
приймає рішення про внесення (додаткове внесення) до статутного капіталу
господарського товариства земельної ділянки;
4) у разі відсутності у Державному земельному кадастрі інформації про
запитувану земельну ділянку орган приватизації (інший державний орган
або орган місцевого самоврядування) вживає заходів, спрямованих на
формування земельної ділянки в порядку, встановленому Земельним
кодексом України, та її державну реєстрацію згідно із Законом України
"Про Державний земельний кадастр".
Для вжиття заходів з формування земельної ділянки орган приватизації
(інший державний орган або орган місцевого самоврядування) визначає на
конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою. За результатами
конкурсу орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) укладає з виконавцем робіт із землеустрою договір про
розроблення документації із землеустрою. Погодження та затвердження
документації із землеустрою здійснюється в порядку, передбаченому
Земельним кодексом України;
5) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) визначає на конкурентних засадах виконавця робіт з
оцінки земельної ділянки та укладає з ним договір на її проведення.
Виконавцем робіт з оцінки земельної ділянки є суб'єкт оціночної діяльності
в сфері оцінки земель, який відповідає вимогам абзаців третього та
четвертого статті 6 Закону України "Про оцінку земель".

утворюється акціонерне товариство в процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення), до статутного капіталу яких вноситься земельна ділянка,
запит на надання відомостей та документів про земельну ділянку;
органу державної реєстрації прав, до повноважень якого належить
забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, запит на надання інформації про наявність обтяжень прав на
земельну ділянку;
3) на підставі одержаних від центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його
територіального органу через центр надання адміністративних послуг,
господарського товариства, підприємства, на базі майна якого утворюється
акціонерне товариство в процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення), до статутного капіталу яких вноситься земельна ділянка,
відомостей орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) приймає рішення про внесення (додаткове внесення) до
статутного капіталу господарського товариства земельної ділянки;
4) у разі відсутності у Державному земельному кадастрі інформації про
запитувану земельну ділянку орган приватизації (інший державний орган
або орган місцевого самоврядування) вживає заходів, спрямованих на
формування земельної ділянки в порядку, встановленому Земельним
кодексом України, та її державну реєстрацію згідно із Законом України
"Про Державний земельний кадастр".
Для вжиття заходів з формування земельної ділянки орган приватизації
(інший державний орган або орган місцевого самоврядування) визначає на
конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою. За результатами
конкурсу орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) укладає з виконавцем робіт із землеустрою договір про
розроблення документації із землеустрою. Погодження та затвердження
документації із землеустрою здійснюється в порядку, передбаченому
Земельним кодексом України;
5) орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) визначає на конкурентних засадах виконавця робіт з
оцінки земельної ділянки та укладає з ним договір на її проведення.
Виконавцем робіт з оцінки земельної ділянки є суб'єкт оціночної діяльності
в сфері оцінки земель, який відповідає вимогам абзаців третього та
четвертого статті 6 Закону України "Про оцінку земель".
Підставою для проведення експертної грошової оцінки земельних
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Підставою для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок є договір, який укладається відповідно до частини третьої статті 15
Закону України "Про оцінку земель" між замовником (орган приватизації,
інший державний орган або орган місцевого самоврядування) та суб'єктом
оціночної діяльності в сфері оцінки земель, що переміг у конкурсному
відборі.
13. Підготовчий етап до проведення оцінки збитків передбачає:
1) проведення інвентаризації майна після встановлення факту розкрадання,
нестачі, знищення, псування такого майна (далі - пошкоджене майно)
відповідно до визначеного законодавством порядку. Датою інвентаризації є
останнє число місяця, в якому встановлено такий факт. Під час
інвентаризації наявного пошкодженого майна інвентаризаційною комісією
виготовляються документи, що засвідчують фізичний стан пошкодженого
майна, наявність його складових, зміну функціональних, технічних,
споживчих характеристик.

ділянок є договір, який укладається відповідно до частини третьої статті 15
Закону України "Про оцінку земель" між замовником (орган приватизації,
інший державний орган або орган місцевого самоврядування) та суб'єктом
оціночної діяльності в сфері оцінки земель, що переміг у конкурсному
відборі.

У разі оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі
(територіальній громаді) в особі органів приватизації, внаслідок
установлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування об'єкта
приватизації, який повертається у державну (комунальну) власність, у тому
числі за рішенням суду, його інвентаризація проводиться відповідно до
Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі
розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
січня 2001 р. N 32 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 77), та
пунктів 14 і 15 цієї Методики;
14. Під час попереднього етапу до проведення оцінки об'єкта
приватизації, що повертається у державну власність у разі розірвання
договору купівлі-продажу, у тому числі за рішенням суду, здійснюється:
…
2) проведення інвентаризації відповідно до встановленого Мінфіном
порядку і подання її результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у
державну (комунальну) власність у двадцятиденний строк після дати
інвентаризації. У разі продовження відповідно до встановленого порядку
строку проведення інвентаризації матеріали інвентаризації подаються на
розгляд комісії не пізніше 35 календарних днів після дати інвентаризації;

У разі оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі
(територіальній громаді) в особі органів приватизації, внаслідок
установлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування об'єкта
приватизації, який повертається у державну (комунальну) власність, у тому
числі за рішенням суду, його інвентаризація проводиться відповідно до
Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі
розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
січня 2001 р. N 32 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 77), та
пунктів 14 або 15 цієї Методики;
14. Під час попереднього етапу до проведення оцінки об'єкта
приватизації, що повертається у державну власність у разі розірвання
договору купівлі-продажу, у тому числі за рішенням суду, здійснюється:
…
2) проведення інвентаризації відповідно до пункту 15 цієї Методики
порядку і подання її результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у
державну (комунальну) власність у двадцятиденний строк після дати
інвентаризації. У разі продовження відповідно до встановленого порядку
строку проведення інвентаризації матеріали інвентаризації подаються на
розгляд комісії не пізніше 35 календарних днів після дати інвентаризації;

13. Підготовчий етап до проведення оцінки збитків передбачає:
1) проведення інвентаризації майна після встановлення факту розкрадання,
нестачі, знищення, псування такого майна (далі - пошкоджене майно)
відповідно до визначеного законодавством порядку. Датою інвентаризації є
останнє число місяця, в якому встановлено такий факт. Під час
інвентаризації наявного пошкодженого майна інвентаризаційною комісією
виготовляються документи, що засвідчують фізичний стан пошкодженого
майна, наявність його складових, зміну функціональних, технічних,
споживчих характеристик.

18

15. У випадках, визначених у пунктах 7 і 8 цієї Методики, інвентаризація
майна проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна
державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також
майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду
(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
березня 1993 р. №158 (ЗП України, 1993 р., № 8, ст. 162; Офіційний вісник
України, 2005 р., № 37, ст. 2292), в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, з урахуванням таких особливостей:
1) у разі об'єктивної неможливості залучити до участі в інвентаризації
уповноважених представників суб'єкта господарювання, на балансі якого
обліковується об'єкт приватизації, внаслідок їх відсутності або небажання
брати участь у роботі інвентаризаційної комісії до інвентаризаційної
комісії, крім представників органу приватизації, можуть включатися (за
згодою) представники місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, правоохоронних органів;
2) у разі виявлення інвентаризаційною комісією майна, яке внаслідо к
свого фізичного стану не може виконувати своїх первісних функцій,
складається акт обстеження та фізичного (технічного) стану такого об'єкта
з висновком щодо його подальшого використання, який додається до
матеріалів інвентаризації. В акті зазначається технічний стан основних
складових, конструктивних елементів майна. До обстеження можуть
залучатися фахівці, компетентні з питань експлуатації, технічного стану
такого майна, долучатися висновки експертизи виробника зазначеного
майна або суб'єктів, що здійснюють технічний нагляд за ідентичним або
подібним майном;
3) відповідальність за правильність проведення інвентаризації,
своєчасність подання та достовірність її результатів покладається на голову
інвентаризаційної комісії та її членів;
4) за результатами інвентаризації складається зведений акт
інвентаризації майна за формою згідно з додатком 6, який підписується
головою та членами інвентаризаційної комісії і затверджується керівником
органу приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування) або уповноваженою ним особою;
5) до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в
установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали
інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують вжиття максимально

15. У випадках, визначених у пунктах 7, 8, 13, 14 цієї Методики,
інвентаризація майна проводиться відповідно до Положення про
інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються
(корпоратизуються, перетворюються), а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після
закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 (ЗП
України, 1993 р., № 8, ст. 162; Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст.
2292), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з
урахуванням таких особливостей:
1) у разі об'єктивної неможливості залучити до участі в інвентаризації
уповноважених представників суб'єкта господарювання, на балансі якого
обліковується об'єкт приватизації, внаслідок їх відсутності або небажання
брати участь у роботі інвентаризаційної комісії до інвентаризаційної
комісії, крім представників органу приватизації, можуть включатися (за
згодою) представники місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, правоохоронних органів;
2) у разі виявлення інвентаризаційною комісією майна, яке внаслідок
свого фізичного стану не може виконувати своїх первісних функцій,
складається акт обстеження та фізичного (технічного) стану такого об'єкта
з висновком щодо його подальшого використання, який додається до
матеріалів інвентаризації. В акті зазначається технічний стан основних
складових, конструктивних елементів майна. До обстеження можуть
залучатися фахівці, компетентні з питань експлуатації, технічного стану
такого майна, долучатися висновки експертизи виробника зазначеного
майна або суб'єктів, що здійснюють технічний нагляд за ідентичним або
подібним майном;
3) відповідальність за правильність проведення інвентаризації,
своєчасність подання та достовірність її результатів покладається на голову
інвентаризаційної комісії та її членів;
4) за результатами інвентаризації складається зведений акт
інвентаризації майна за формою згідно з додатком 6, який підписується
головою та членами інвентаризаційної комісії і затверджується керівником
органу приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування) або уповноваженою ним особою;
5) до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в
установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали
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можливих заходів згідно із законодавством щодо стягнення з дебіторів
простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та безнадійної),
довідка з підтвердними документами щодо списання, продажу, передачі в
оренду, до статутних (складених) капіталів господарських товариств майна,
довідка про вибуття необоротних активів за період від дати прийняття
рішення про приватизацію (включення до переліку підприємств, що
підлягають корпоратизації) до дати оцінки, інші додаткові матеріали на
вимогу комісії з приватизації (корпоратизації) або органу приватизації
(іншого державного органу або органу місцевого самоврядування), довідка
щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час
проведення інвентаризації.
16. У разі порушення порядку проведення інвентаризації або виявлення
фактів невідповідності даних інвентаризації майна даним бухгалтерського
обліку, установлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування
майна,
неповноти
або
недостовірності
матеріалів,
поданих
інвентаризаційною комісією комісії з приватизації (корпоратизації) чи
органу приватизації (іншому державному органу або органу місцевого
самоврядування), незаконності здійснених підприємством операцій щодо
списання, оренди, відчуження чи переоцінки майна комісія з приватизації
(корпоратизації) або відповідальний працівник органу приватизації
повідомляє про це керівнику органу приватизації (іншого державного
органу або органу місцевого самоврядування) та інвентаризаційній комісії.
Інвентаризаційна комісія у п'ятиденний строк після дати офіційного
повідомлення про виявлені факти невідповідності або порушень вживає
заходів для усунення недоліків і подає доопрацьовані матеріали комісії з
приватизації (корпоратизації) на повторну перевірку. Списане, але
фактично наявне майно як надлишок підлягає включенню до
інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.
Орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) разом з керівництвом підприємства до реєстрації
акціонерного товариства (продажу майна) вживають заходів до приведення
у відповідність із законодавством правовідносини з оренди державного
майна, повернення в державну власність незаконно відчуженого майна або
визначають шляхи компенсації державі його вартості. У разі неможливості
вжиття таких заходів орган приватизації (інший державний орган або орган
місцевого самоврядування) повідомляє правоохоронним органам про

інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують вжиття максимально
можливих заходів згідно із законодавством щодо стягнення з дебіторів
простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та безнадійної),
довідка з підтвердними документами щодо списання, продажу, передачі в
оренду, до статутних (складених) капіталів господарських товариств майна,
довідка про вибуття необоротних активів за період від дати прийняття
рішення про приватизацію (включення до переліку підприємств, що
підлягають корпоратизації, перетворенню) до дати оцінки, інші додаткові
матеріали на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації, перетворення)
або органу приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування), довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць,
виявлених під час проведення інвентаризації.
16. У разі порушення порядку проведення інвентаризації або виявлення
фактів невідповідності даних інвентаризації майна даним бухгалтерського
обліку, установлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування
майна,
неповноти
або
недостовірності
матеріалів,
поданих
інвентаризаційною комісією комісії з приватизації (корпоратизації,
перетворення) чи органу приватизації (іншому державному органу або
органу місцевого самоврядування), незаконності здійснених підприємством
операцій щодо списання, оренди, відчуження чи переоцінки майна комісія з
приватизації (корпоратизації, перетворення) або відповідальний працівник
органу приватизації повідомляє про це керівнику органу приватизації
(іншого державного органу або органу місцевого самоврядування) та
інвентаризаційній комісії.
Інвентаризаційна комісія у п'ятиденний строк після дати офіційного
повідомлення про виявлені факти невідповідності або порушень вживає
заходів для усунення недоліків і подає доопрацьовані матеріали комісії з
приватизації (корпоратизації, перетворення) на повторну перевірку.
Списане, але фактично наявне майно як надлишок підлягає включенню до
інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.
Орган приватизації (інший державний орган або орган місцевого
самоврядування) разом з керівництвом підприємства до реєстрації
акціонерного товариства (продажу майна) вживають заходів до приведення
у відповідність із законодавством правовідносини з оренди державного
майна, повернення в державну власність незаконно відчуженого майна або
визначають шляхи компенсації державі його вартості. У разі неможливості
вжиття таких заходів орган приватизації (інший державний орган або орган
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виявлені факти порушень.

місцевого самоврядування) повідомляє правоохоронним органам про
виявлені факти порушень.

17. Аудит для визначення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, що утворюється на базі державного (комунального) майна
(крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших
державних сільськогосподарських підприємств) під час приватизації
(корпоратизації), проводиться обов'язково. Для цілей оцінки об'єктів малої
приватизації аудит проводиться за рішенням органів приватизації у межах
строків підготовки об'єкта до приватизації.

17. Аудит для визначення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, що утворюється на базі державного (комунального) майна
(крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших
державних сільськогосподарських підприємств) під час приватизації
(корпоратизації, перетворення), проводиться обов'язково. Для цілей
оцінки об'єктів малої приватизації аудит проводиться за рішенням органів
приватизації у межах строків підготовки об'єкта до приватизації. Аудит
бухгалтерської документації підприємства, що на дату прийняття
рішення про приватизацію перебуває в оренді, проводиться
обов’язково.
Метою аудиту є підтвердження:
правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату
оцінки чи на іншу дату (за період), визначені відповідно до
законодавства, достовірності та повноти фінансової звітності та
передавального балансу, складеного за результатами переоцінки
необоротних активів підприємства;
джерел придбання орендарем за час оренди необоротних активів, що
належать державі; розміру накопиченої амортизації, нарахованої на
орендовані необоротні активи та не використаної на дату оцінки; обсягів
витрат орендаря на завершення будівництва об'єкта незавершеного
будівництва, на невід'ємні поліпшення орендованого майна (для орендарів
державного майна);
витрат господарського товариства на завершення будівництва об'єкта
незавершеного будівництва у разі внесення такого об'єкта до статутного
капіталу господарського товариства з боку держави з метою збільшення
статутного капіталу цього господарського товариства після завершення
будівництва об'єкта (для господарських товариств, на балансі яких
обліковується державний об'єкт незавершеного будівництва).
У разі висловлення аудитором за результатом проведення аудиту
для цілей приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу,
пакета акцій (частки, паю), негативної думки, головною підставою для
якої було встановлення факту відображення в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності балансової вартості активів, зокрема
необоротних, яка не відповідає їх справедливій вартості, про що

Метою аудиту є підтвердження:
правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату
оцінки, достовірності та повноти фінансової звітності та передавального
балансу, складеного за результатами переоцінки необоротних активів
підприємства;
джерел придбання орендарем за час оренди необоротних активів, що
належать державі; розміру накопиченої амортизації, нарахованої на
орендовані необоротні активи та не використані на дату оцінки; обсягів
витрат орендаря на завершення будівництва об'єкта незавершеного
будівництва, на невід'ємні поліпшення орендованого майна (для орендарів
державного майна);
витрат господарського товариства на завершення будівництва об'єкта
незавершеного будівництва у разі внесення такого об'єкта до статутного
капіталу господарського товариства з боку держави з метою збільшення
статутного капіталу цього господарського товариства після завершення
будівництва об'єкта (для господарських товариств, на балансі яких
обліковується державний об'єкт незавершеного будівництва).
Доповнено
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зазначено в аудиторському висновку, такий висновок не є підставою
для зупинення процесу оцінки об’єкта приватизації.
Аудит даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності
підприємств з метою оцінки їх єдиних (цілісних) майнових комплексів, що
приватизуються, визначення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, що утворюється на базі державного (комунального) майна,
проводиться за кошти таких підприємств. У разі проведення аудиту
фінансового стану підприємства за замовленням покупця, який у
встановленому порядку подав заяву про приватизацію такого підприємства,
аудиторська перевірка здійснюється за кошти покупця.
18. Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної діяльності 18. Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної діяльності
– суб'єкти господарювання відбираються органами приватизації у – суб'єкти господарювання відбираються органами приватизації у
випадках:
випадках:
приватизації (корпоратизації), крім випадку підготовки до приватизації та
продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках радниками;
…
внесення державного або комунального майна, у тому числі земельних
ділянок, до статутних капіталів господарських товариств, холдингових
компаній, у тому числі державних холдингових компаній, якщо орган
приватизації є засновником такої компанії;

приватизації, крім випадку підготовки до приватизації та продажу пакетів
акцій на міжнародних фондових ринках радниками;
…
внесення державного або комунального майна, у тому числі земельних
ділянок, до статутних капіталів державних підприємств, організацій,
господарських товариств, холдингових компаній, у тому числі державних
холдингових компаній, якщо орган приватизації є засновником такої
компанії;
19. Укладення договору про проведення оцінки майна здійснюється в 19. Укладення договору про проведення оцінки майна здійснюється в
порядку, визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав порядку, визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
та професійну оціночну діяльність в Україні».
При цьому органи приватизації виступають замовниками оцінки майна, яка
проводиться для цілей приватизації (корпоратизації) (крім випадків
підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій на міжнародних
фондових ринках радниками), для утворення державних холдингових
компаній, державних керуючих холдингових компаній, а також у випадках
визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток,
паїв) у разі неможливості їх отримання і визначення розміру збитків, що
призвели до завдання майнової шкоди державі в особі органу приватизації.

При цьому органи приватизації виступають замовниками оцінки майна, яка
проводиться для цілей приватизації (крім випадків підготовки до
приватизації та продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках
радниками), для утворення державних підприємств, організацій, якщо
орган приватизації є їх засновником, державних холдингових компаній,
державних керуючих холдингових компаній, а також у випадках
визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток,
паїв) у разі неможливості їх отримання і визначення розміру збитків, що
призвели до завдання майнової шкоди державі в особі органу приватизації.
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21. Затвердження оцінки майна здійснюється шляхом видання наказу про
затвердження акта оцінки або висновку про вартість майна органом
приватизації (іншим державним органом або органом місцевого
самоврядування), додатками до якого є акт оцінки або висновок про
вартість, що затверджується, і рецензія на зазначені документи.

21. Затвердження оцінки майна здійснюється шляхом видання наказу про
затвердження акта оцінки або висновку про вартість майна органом
приватизації (іншим державним органом або органом місцевого
самоврядування), додатками до якого є акт оцінки або висновок про
вартість, що затверджується, і рецензія на зазначені документи.

Погодження висновку про вартість майна або акта оцінки майна
оформляється листом за підписом керівника органу приватизації (іншого
державного органу або органу місцевого самоврядування) або іншої
уповноваженої ним особи. У листі зазначається, зокрема, така інформація:
назва об'єкта оцінки та його місцезнаходження (адреса), дата оцінки,
вартість, визначена у звіті про оцінку майна або акті оцінки майна, код
суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, згідно з ЄДРПОУ і його
найменування. Невід'ємним додатком до службового листа є рецензія на
зазначений звіт про оцінку майна або акт оцінки майна.

Погодження висновку про вартість майна або акта оцінки майна
оформляється шляхом нанесення відповідного грифу на висновок про
вартість або акта оцінки або шляхом надання листа про погодження за
підписом керівника органу приватизації (іншого державного органу або
органу місцевого самоврядування) або іншої уповноваженої ним особи. У
листі зазначається, зокрема, така інформація: назва об'єкта оцінки та його
місцезнаходження (адреса), дата оцінки, вартість, визначена у звіті про
оцінку майна або акті оцінки майна, код суб'єкта оціночної діяльності, що
провів оцінку, згідно з ЄДРПОУ і його найменування. Невід'ємним
додатком до службового листа є рецензія на зазначений звіт про оцінку
майна або акт оцінки майна.
22. Державний орган приватизації затверджує результати оцінки майна у 22. Державний орган приватизації затверджує результати оцінки майна у
разі:
разі:
приватизації об'єкта, у тому числі разом із земельними ділянками;

приватизації об'єкта, у тому числі разом із земельними ділянками;

прийняття рішення про додаткове внесення майна до статутного капіталу прийняття рішення про додаткове внесення майна до статутного капіталу
господарського товариства після його державної реєстрації;
господарського товариства після його державної реєстрації відповідно до
частини сьомої статті 18 Закону України «Про приватизацію
державного майна»;
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства на суму збільшення вартості його власного капіталу;
товариства на суму збільшення вартості його власного капіталу;
повернення об'єктів приватизації у державну власність у разі розірвання повернення об'єктів приватизації у державну власність у разі розірвання
або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, у тому або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, у тому
числі разом із земельними ділянками;
числі разом із земельними ділянками;
визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток,
паїв) у разі неможливості їх отримання у випадках, визначених цією паїв) у разі неможливості їх отримання у випадках, визначених цією
Методикою;
Методикою;
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визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час
надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії;
надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії;
внесення державного майна, у тому числі земельних ділянок, до статутних
капіталів господарських товариств, холдингових компаній, у тому числі
державних холдингових компаній, якщо орган приватизації є засновником
такої компанії (визначення вартості внесків);

внесення державного майна, у тому числі земельних ділянок, до статутних
капіталів господарських товариств, холдингових компаній, у тому числі
державних холдингових компаній, якщо орган приватизації є засновником
такої компанії (визначення вартості внесків);
прийняття рішення про утворення, реорганізацію (реструктуризацію)
та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на де ржавній
власності, що належать до сфери його управління;

визначення розміру збитків, спричинених внаслідок завдання майнової визначення розміру збитків, спричинених внаслідок завдання майнової
шкоди державі в особі органів приватизації.
шкоди державі в особі органів приватизації.
Орган приватизації погоджує результати оцінки у разі:

Орган приватизації погоджує результати оцінки у разі:

надання дозволу (погодження) на відчуження державного майна у надання дозволу (погодження) на відчуження державного майна у
випадках, встановлених законодавством;
випадках, встановлених законодавством;
погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських
товариств, що належать до сфери його управління;
товариств, що належать до сфери його управління;
здійснення реструктуризації підприємств і організацій, заснованих на
державній власності, що належать до сфери його управління,
господарських товариств, у статутному капіталі яких корпоративні права
держави становлять більш як 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює;

здійснення реструктуризації підприємств і організацій, заснованих на
державній власності, що належать до сфери його управління,
господарських товариств, у статутному капіталі яких корпоративні права
держави становлять більш як 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює;

розроблення умов санації підприємств і організацій, заснованих на
державній власності, що належать до сфери його управління; погодження
мирових угод, планів санації і переліків ліквідаційних мас у справах про
банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави
більш як 50 відсотків їх статутного капіталу, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює;

розроблення умов санації підприємств і організацій, заснованих на
державній власності, що належать до сфери його управління; погодження
мирових угод, планів санації і переліків ліквідаційних мас у справах про
банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави
більш як 50 відсотків їх статутного капіталу, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює;
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прийняття рішення про утворення, реорганізацію (реструктуризацію) та
ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності,
що належать до сфери його управління;
погодження підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери
його управління, господарським товариствам, у статутному капіталі яких
частка держави більш як 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює, договору про спільну
діяльність;

погодження підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери
його управління, господарським товариствам, у статутному капіталі яких
частка держави більш як 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює, договору про спільну
діяльність;

в інших випадках, визначених законодавством.

в інших випадках, визначених законодавством.

Оцінка внесків усіх учасників та засновників господарського товариства, до
якого вноситься державне (комунальне) майно, погоджується органом
приватизації, що виступає учасником або засновником такого
господарського товариства з боку держави (територіальної громади).
23. Акт оцінки майна, складений для цілей визначення розміру статутного
капіталу під час корпоратизації підприємств, затверджується керівником
державного органу - суб'єкта управління таким об'єктом державної
власності або уповноваженою ним особою.
24. Висновок про вартість майна повинен відповідати вимогам до його
змісту, визначеним Національним стандартом № 1.
25. Акт оцінки майна, складений для цілей визначення розміру статутного
капіталу акціонерного товариства або пайового фонду колективного
сільськогосподарського підприємства під час приватизації або
корпоратизації для його державної реєстрації, дійсний протягом
дев'ятимісячного строку після дати оцінки. При цьому акт оцінки майна
повинен бути дійсним на дату державної реєстрації акціонерного
товариства або колективного сільськогосподарського підприємства.

Оцінка внесків усіх учасників та засновників господарського товариства, до
якого вноситься державне (комунальне) майно, погоджується органом
приватизації, що виступає учасником або засновником такого
господарського товариства з боку держави (територіальної громади).
23. Акт оцінки майна, складений для цілей визначення розміру статутного
капіталу під
час
корпоратизації,
перетворення
підприємств,
затверджується керівником державного органу - суб'єкта управління таким
об'єктом державної власності або уповноваженою ним особою.
24. Висновок про вартість майна повинен відповідати вимогам до його
змісту, що визначені Національним стандартом № 1 та цією Методикою.
25. Акт оцінки майна, складений для цілей визначення розміру статутного
капіталу акціонерного товариства або пайового фонду колективного
сільськогосподарського підприємства під час приватизації (крім тих, що
приватизуються за прискореною процедурою) або корпоратизації
(перетворення) для його державної реєстрації, дійсний протягом
дев'ятимісячного строку після дати оцінки. Акт оцінки майна, складений
для цілей визначення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства або пайового фонду колективного сільськогосподарського
підприємства, що утворюється в процесі приватизації за прискореною
процедурою, для його державної реєстрації, дійсний протягом
дев’ятимісячного строку після дати його затвердження. При цьому акт
оцінки майна повинен бути дійсним на дату державної реєстрації
акціонерного товариства або колективного сільськогосподарського
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Акт оцінки пакета акцій акціонерних товариств, складений для проведення
відповідно до законодавства продажу способами, що передбачають
загальнодоступність та конкуренцію покупців, у тому числі повторного
продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку після дати оцінки.
26. Висновок про вартість об'єкта приватизації, у тому числі разом із
земельними ділянками, на яких такий об'єкт розташований, шляхом викупу,
продажу одному покупцю або продажу способами, що передбачають
загальнодоступність та конкуренцію покупців, у тому числі повторного
продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку після дати оцінки. При
цьому висновок про вартість об'єкта приватизації повинен бути дійсним на
дату укладення договору купівлі-продажу такого об'єкта (у разі викупу або
продажу одному покупцю) або на дату проведення торгів (у разі його
продажу способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію
покупців, у тому числі повторного продажу).
Строк дії висновку про вартість об'єкта приватизації, у тому числі пакета
акцій акціонерного товариства (холдингової компанії), у разі чинності
такого висновку може бути продовжено наказом органу приватизації, який
його затвердив, на строк, що не перевищує одного року після дати оцінки.

27. Висновок про вартість майна, крім земельних ділянок, у разі його
використання для цілей державної реєстрації суб'єкта господарювання, що
утворюється на основі об'єднання майна різних форм власності, крім
випадків утворення акціонерних товариств у процесі приватизації
(корпоратизації), або уточнення розміру статутного (складеного) капіталу
(вартості
внесків
учасників
(засновників)
дійсний
протягом
дев'ятимісячного строку після дати оцінки.
30. Вартість внеску держави (територіальної громади) в особі органу
приватизації (ін шого державного органу або органу місцевого
самоврядування) як єдиного засновника акціонерного товариства, що
утворюється на базі державного (комунального) майна, а також вартість
внесків держави та орендаря як засновників акціонерного товариства, що
утворюється на базі єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в
оренду, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки єдиного

підприємства.
Акт оцінки пакета акцій акціонерних товариств, складений для проведення
відповідно до законодавства перших торгів для продажу способами, що
передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців, дійсний
протягом дев'ятимісячного строку після дати оцінки.
26. Висновок про вартість об'єкта приватизації, у тому числі разом із
земельними ділянками, на яких такий об'єкт розташований, шляхом викупу,
продажу одному покупцю або продажу способами, що передбачають
загальнодоступність та конкуренцію покупців, у тому числі повторного
продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку після дати оцінки. При
цьому висновок про вартість об'єкта приватизації повинен бути дійсним на
дату укладення договору купівлі-продажу такого об'єкта (у разі викупу або
продажу одному покупцю) або на дату проведення торгів (у разі його
продажу способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію
покупців, у тому числі повторного продажу).
Строк дії висновку про вартість об'єкта приватизації, у тому числі пакета
акцій акціонерного товариства (холдингової компанії), у разі чинності
такого висновку може бути продовжено наказом органу приватизації, який
його затвердив, на строк, що не перевищує одного року після дати оцінки
або двох років після дати оцінки (у разі наявності в звіті про оцінку
пакета акцій аналізу чутливості, проведеного відповідно до пункту 96
цієї Методики).
27. Висновок про вартість майна, крім земельних ділянок, у разі його
використання для цілей державної реєстрації суб'єкта господарювання, що
утворюється на основі державного майна або об'єднання майна різних
форм власності, крім випадків утворення акціонерних товариств у процесі
приватизації (корпоратизації, перетворення), або уточнення розміру
статутного (складеного) капіталу (вартості внесків учасників (засновників)
дійсний протягом дев'ятимісячного строку після дати оцінки.
30. Вартість внеску держави (територіальної громади) в особі органу
приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування) як єдиного засновника акціонерного товариства, що
утворюється на базі державного (комунального) майна, в процесі
приватизації (корпоратизації, перетворення), а також вартість внесків
держави та орендаря як засновників акціонерного товариства, що
утворюється на базі єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в
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(цілісного) майнового комплексу з метою визначення розміру статутного оренду, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки єдиного
капіталу такого акціонерного товариства відпов ідно до цієї Методики.
(цілісного) майнового комплексу з метою визначення розміру статутного
капіталу такого акціонерного товариства відповідно до цієї Методики.
31. У разі утворення державної холдингової компанії на базі єдиного 31. У разі утворення державної холдингової компанії на базі єдиного
(цілісного) майнового комплексу державного підприємства шляхом (цілісного) майнового комплексу державного підприємства шляхом
передачі до статутного капіталу холдингових корпоративних пакетів акцій передачі до статутного капіталу холдингових корпоративних пакетів акцій
розмір її статутного капіталу визначається засновником після проведення розмір її статутного капіталу визначається засновником після проведення
підготовчого етапу до оцінки відповідно до пункту 10 цієї Методики, згідно підготовчого етапу до оцінки відповідно до пункту 10 цієї Методики, згідно
із загальними методичними засадами визначення статутного капіталу із загальними методичними засадами визначення статутного капіталу
акціонерного товариства, що утворюється на базі державного акціонерного товариства, що утворюється на базі державного
(комунального) майна під час приватизації (корпоратизації), визначеними (комунального) майна під час приватизації (корпоратизації, перетворення),
цією Методикою. Ринкова вартість холдингових корпоративних пакетів визначеними цією Методикою. Ринкова вартість
холдингових
акцій (часток, паїв) визначається відповідно до цієї Методики як корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) визначається відповідно до цієї
довгострокові фінансові інвестиції. За результатами такої оцінки Методики як довгострокові фінансові інвестиції. За результатами такої
складається акт оцінки майна згідно з додатком 2. Акт оцінки майна оцінки складається акт оцінки майна згідно з додатком 2. Акт оцінки майна
підписується відповідальними особами засновників державної холдингової підписується відповідальними особами засновників державної холдингової
компанії та затверджується його керівником або уповноваженою ним компанії та затверджується його керівником або уповноваженою ним
особою у порядку, передбаченому пунктом 21 цієї Методики.
особою у порядку, передбаченому пунктом 21 цієї Методики.
35. У разі наявності у підприємства майна, яке не було відображене у 35. У разі наявності у підприємства майна, яке не було відображене у
матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації); матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації,
безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до статутного перетворення); безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до
капіталу, під час приватизації (корпоратизації); є об'єктом незавершеного статутного капіталу, під час приватизації (корпоратизації, перетворення); є
будівництва; отримане (придбане) підприємством у період між датою об'єктом незавершеного будівництва; отримане (придбане) підприємством
оцінки та датою його державної реєстрації як господарського товариства, а у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як
також щодо якого знято заборону на приватизацію, таке майно за умови господарського товариства, а також щодо якого знято заборону на
прийняття рішення про його додаткове внесення до статутного капіталу приватизацію, таке майно за умови прийняття рішення про його додаткове
господарського товариства після його державної реєстрації підлягає внесення до статутного капіталу господарського товариства після його
незалежній оцінці. Дата оцінки визначається наказом органу приватизації, державної реєстрації підлягає незалежній оцінці. Дата оцінки визначається
іншого державного органу або органу місцевого самоврядування. Висновок наказом органу приватизації, іншого державного органу або органу
про вартість майна затверджується керівником органу приватизації (іншого місцевого самоврядування. Висновок про вартість майна затверджується
державного органу або органу місцевого самоврядування) або керівником органу приватизації (іншого державного органу або органу
уповноваженою ним особою.
місцевого самоврядування) або уповноваженою ним особою.
36. У разі прийняття рішення про внесення до статутного капіталу 36. У разі прийняття рішення про внесення до статутного капіталу
господарського товариства земельної ділянки її ринкова вартість господарського товариства земельної ділянки її ринкова вартість
визначається за результатами експертної грошової оцінки після визначається за результатами експертної грошової оцінки після
підготовчого етапу, наведеного в пункті 11 цієї Методики. Ринкова вартість підготовчого етапу, наведеного в пункті 11 цієї Методики. Ринкова вартість
земельної ділянки визначається відповідно до Національного стандарту N 2 земельної ділянки визначається відповідно до Національного стандарту N 2
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"Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 р. N 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 44, ст. 2885) (далі - Національний стандарт N 2), Методики експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України,
2002 р., N 42, ст. 1941) (далі - Методика оцінки земельних ділянок),
Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого в установленому порядку, за умови найбільш ефективного
використання земельної ділянки як умовно вільної від земельних
поліпшень.
Вихідними даними для оцінки земельної ділянки є витяг з Державного
земельного кадастру з кадастровим планом земельної ділянки, інші
документи, передбачені Методикою оцінки земельних ділянок.
У разі внесення земельної ділянки до статутного капіталу
господарського товариства, до якого раніше вносилися земельні
поліпшення з урахуванням вартості речових прав на земельну ділянку, за
умови документального підтвердження цього, оцінка зазначеної земельної
ділянки проводиться з урахуванням вартості таких прав та площі земельної
ділянки.
…

"Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 р. N 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 44, ст. 2885) (далі - Національний стандарт N 2), Методики експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України,
2002 р., N 42, ст. 1941) (далі - Методика оцінки земельних ділянок),
Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого в установленому порядку, за умови найбільш ефективного
використання земельної ділянки як умовно вільної від земельних
поліпшень.
Вихідними даними для оцінки земельної ділянки є витяг з Державного
земельного кадастру з кадастровим планом земельної ділянки, інші
документи, передбачені Методикою оцінки земельних ділянок.
У разі внесення земельної ділянки до статутного капіталу
господарського товариства, до якого раніше вносилися земельні
поліпшення з урахуванням вартості речових прав на земельну ділянку або
речові права на земельну ділянку як нематеріальний актив, за умови
документального підтвердження цього, оцінка зазначеної земельної ділянки
проводиться за вирахуванням вартості таких речових прав та з
урахуванням площі земельної ділянки.

У разі внесення земельної ділянки до статутного капіталу господарського
товариства, що утворюється під час приватизації (корпоратизації), за умови
отримання позитивного загального висновку рецензента щодо його
відповідності нормативно-правовим актам з оцінки та позитивного
висновку державної експертизи (у разі її проведення) результати експертної
грошової оцінки земельної ділянки враховуються під час проведення в
установленому цією Методикою порядку стандартизованої оцінки з метою
визначення розміру статутного капіталу такого товариства.

…
У разі внесення земельної ділянки до статутного капіталу господарського
товариства, що утворюється під час приватизації (корпоратизації,
перетворення), за умови отримання позитивного загального висновку
рецензента щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки
та позитивного висновку державної експертизи (у разі її проведення)
результати експертної грошової оцінки земельної ділянки враховуються під
час проведення в
установленому цією
Методикою порядку
стандартизованої оцінки з метою визначення розміру статутного капіталу
такого товариства.
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«Визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що
утворюється в процесі приватизації (корпоратизації)»

«Визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що
утворюється в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення),
пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства,
що утворюється в процесі приватизації»

37. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на
базі державного, комунального майна, у тому числі переданого в оренду,
державної холдингової компанії (крім майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств, що приватизуються за прискореною
процедурою), визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки
єдиного (цілісного) майнового комплексу.

37. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства (пайового фонду
колективного сільськогосподарського підприємства), що утворюється
на базі державного, комунального майна, у тому числі переданого в оренду,
державної холдингової компанії (крім майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств, що приватизуються за прискореною
процедурою), визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки
єдиного (цілісного) майнового комплексу.

Стандартизована оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу для
визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
проводиться на підставі даних передавального балансу підприємства,
складеного на дату оцінки за результатами інвентаризації майна, в якому
відображено результати переоцінки необоротних активів, проведеної в
порядку, визначеному цією Методикою; договору оренди з додатками до
нього (у тому числі передавального балансу, що додається до договору
оренди); іншої інформації, необхідної для проведення оцінки майна, згідно
з додатком 1.

Стандартизована оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу для
визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
(пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства)
проводиться на підставі даних передавального балансу підприємства,
складеного на дату оцінки за результатами інвентаризації майна, в якому
відображено результати переоцінки необоротних активів, проведеної в
порядку, визначеному цією Методикою; договору оренди з додатками до
нього (у тому числі передавального балансу, що додається до договору
оренди); іншої інформації, необхідної для проведення оцінки майна, згідно
з додатком 1.

38. Стандартизована оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу з
метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
передбачає:
1) проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання незалежної оцінки (переоцінки) необоротних активів
згідно з переліком за формою, встановленою в додатку 4, і подання звіту
про оцінку майна разом з висновком про вартість майна, складеним за
визначеною цією Методикою формою, органу приватизації для
рецензування у строк, що не перевищує 35 календарних днів після дати
оцінки;
2) забезпечення органом приватизації рецензування звіту про оцінку
майна шляхом проведення рецензування оцінювачем, який працює в його
штаті і має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки

38. Стандартизована оцінка єдиного (цілісного) майнового комплексу з
метою визначення розміру статутного капіталу акц іонерного товариства
(пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства),
передбачає:
1) проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання незалежної оцінки (переоцінки) необоротних активів
згідно з переліком за формою, встановленою в додатку 4, і подання звіту
про оцінку майна разом з висновком про вартість майна, складеним за
визначеною цією Методикою формою, органу приватизації для
рецензування у строк, що не перевищує 35 календарних днів після дати
оцінки;
2) забезпечення органом приватизації рецензування звіту про оцінку
майна шляхом проведення рецензування оцінювачем, який працює в його
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майна, на підставі повноважень, визначених його посадовою інструкцією, у
строк, що не перевищує 13 календарних днів після дати надходження
такого звіту;
3) подання органом приватизації комісії з приватизації (корпоратизації)
матеріалів незалежної оцінки (переоцінки) необоротних активів з метою їх
надання підприємству для складення передавального балансу у строк, що
не перевищує 48 календарних днів після дати оцінки;
4) складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за
результатами інвентаризації та переоцінки необоротних активів і подання
його разом з аудиторським висновком та іншими матеріалами, необхідними
для проведення оцінки, відповідно до додатка 1 комісії з приватизації
(корпоратизації) у строк, що не перевищує 52 календарних дні після дати
оцінки;
5) складення комісією з приватизації (корпоратизації) акта оцінки,
подання його для рецензування органу приватизації (іншому державному
органу або органу місцевого самоврядування) і за умови отримання
позитивного загального висновку рецензента акта оцінки - їх
затвердження керівником такого органу або уповноваженою ним
особою у строк, що не перевищує 55 календарних днів після дати оцінки.

Підготовка та затвердження акта оцінки здійснюється у двомісячний
строк після дати оцінки. У разі неможливості затвердження з поважних
причин акта оцінки майна в зазначений строк, зокрема у разі проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки або виникнення необхідності
у додатковому рецензуванні звіту про оцінку майна (акта оцінки майна),
строк подання та затвердження акта оцінки майна за рішенням органу
приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування) продовжується, але не більше ніж на 45 календарних днів.

штаті і має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки
майна, на підставі повноважень, визначених його посадовою інструкцією, у
строк, що не перевищує 13 календарних днів після дати надходження
такого звіту;
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перетворення) матеріалів незалежної оцінки (переоцінки) необоротних
активів з метою їх надання підприємству для складення передавального
балансу у строк, що не перевищує 48 календарних днів після дати оцінки;
4) складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за
результатами інвентаризації та переоцінки необоротних активів з
урахуванням виявлених відповідно до пункту 48 цієї Методики
необоротних активів і подання його разом з аудиторським висновком та
іншими матеріалами, необхідними для проведення оцінки, відповідно до
додатка 1 комісії з приватизації (корпоратизації) у строк, що не перевищує
52 календарних дні після дати оцінки;
5) складення комісією з приватизації (корпоратизації, перетворення)
акта оцінки, подання його для рецензування органу приватизації (іншому
державному органу або органу місцевого самоврядування) у строк, що не
перевищує 55 календарних днів після дати оцінки.
6) забезпечення органом приватизації (іншим державним органом
або органом місцевого самоврядування) рецензування акта оцінки і за
умови отримання позитивного загального висновку рецензента –
затвердження акта оцінки керівником такого органу або
уповноваженою ним особою у строк, що не перевищує двох місяців
після дати оцінки.
Підготовка та затвердження акта оцінки здійснюється у двомісячний
строк після дати оцінки. У разі неможливості затвердження з поважних
причин акта оцінки майна в зазначений строк, зокрема у разі проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки або виникнення необхідності
у додатковому рецензуванні звіту про оцінку майна (акта оцінки майна),
строк подання та затвердження акта оцінки майна за рішенням органу
приватизації (іншого державного органу або органу місцевого
самоврядування) продовжується, але не більше ніж на 45 календарних днів.
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41. Для визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
чиста вартість єдиного (ц ілісного) майнового комплексу зменшується на
вартість державного житлового фонду, об'єктів, що не підлягають
приватизації, та іншого майна, щодо якого комісією з приватизації
(корпоратизації) приймається рішення про його вилучення з чистої вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу.
Розмір статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на
базі єдиного (цілісного) майнового комплексу підприємства (СКп),
визначається за такою формулою:
СКп = ЧВ - ЖФ - НП - ІМ,
де ЖФ - вартість державного житлового фонду;
НП - вартість об'єктів, що не підлягають приватизації, у тому числі
матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею;
ІМ - вартість іншого майна, щодо якого комісією з приватизації
(корпоратизації) прийняте рішення про його вилучення з чистої вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу, зокрема щодо якого встановлено
особливий режим приватизації; об'єкти соціально-побутового призначення
у випадку, передбаченому частиною другою статті 24 Закону України "Про
приватизацію державного майна".
43. Оціночна вартість оборотних активів, зданих в оренду (В о), договір
оренди єдиних (цілісних) майнових комплексів яких був укладений до
набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98/95-ВР "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій", визначається за показниками
балансу, який був складений під час передачі такого комплексу в оренду,
шляхом індексації чистої вартості оборотних активів за такою формулою:
…
Коефіцієнт індексації вартості оборотних активів, зданих в оренду (Кі),
визначається шляхом множення розрахованого станом на 1 січня 2001 р.
базового коефіцієнта індексації залежно від дати укладення договору
оренди згідно з додатком 5 на річний індекс інфляції починаючи з 2001
року до дати оцінки. У разі коли індекс інфляції у будь-якому періоді
був менше 1, вважати його рівним 1.
47. Якщо визначений відповідно до цього розділу Методики розмір
статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на базі
державного, комунального майна, у тому числі переданого в оренду,
державної холдингової компанії не відповідає вимогам законодавства щодо
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мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства,
органом приватизації (іншим державним органом або органом місцевого
самоврядування) розглядається питання про зупинення приватизації
(корпоратизації) підприємства шляхом утворення акціонерного товариства
і визначення іншого способу його приватизації.
48. Незалежній оцінці підлягають необоротні активи підприємства,
зазначені в переліках за формою, встановленою в додатку 4, включаючи ті,
щодо яких комісією з приватизації (корпоратизації) прийняте рішення про
їх вилучення з чистої вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу.
Оцінці підлягають також необоротні активи, утримувані для продажу, та ті,
що віднесені до групи вибуття, визнані такими положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Додатково виявлені під час проведення незалежної
оцінки необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи, оцінюються і
включаються у звіт про оцінку та висновок про вартість необоротних
активів.
49. Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, що
можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок), є:
матеріали
технічної
інвентаризації,
виготовлені
суб'єктами
господарювання, уповноваженими законодавством на її проведення;
проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта оцінки у
разі, коли під час ідентифікації об'єкта оцінки оцінювачем не виявлено
розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об'єкта оцінки
та такою документацією;
документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що
засвідчують фізичний (технічний) стан невід'ємних поліпшень, здійснених
спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог законодавства
мають право проводити зазначені роботи;
у разі відсутності будь-яких із зазначених документів - документ, що
засвідчує здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного
(технічного) стану об'єкта нерухомості, що виконані власником майна
(балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим
майном, скріплений печаткою (за наявності) та підписом керівника
підприємства (уповноваженою ним особою), або безпосередньо
оцінювачем, який проводить оцінку, скріплений печаткою (за наявності) та
підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання. Здійснення натурних обмірів, обстеження фізичного

мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства,
органом приватизації (іншим державним органом або органом місцевого
самоврядування) розглядається питання про зупинення приватизації
(корпоратизації, перетворення) підприємства шляхом утворення
акціонерного товариства і визначення іншого способу його приватизації.
48. Незалежній оцінці підлягають необоротні активи підприємства,
зазначені в переліках за формою, встановленою в додатку 4, включаючи ті,
щодо яких комісією з приватизації (корпоратизації, перетворення)
прийняте рішення про їх вилучення з чистої вартості єдиного (цілісного)
майнового комплексу, крім державного житлового фонду та об’єктів
недержавної форми власності. Оцінці підлягають також необоротні
активи, утримувані для продажу, та ті, що віднесені до групи вибуття,
визнані такими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Додатково виявлені під час проведення незалежної оцінки необоротні
активи, у тому числі нематеріальні активи, оцінюються і включаються у
звіт про оцінку та висновок про вартість необоротних активів.
49. Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, що
можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок), є:
матеріали
технічної
інвентаризації,
виготовлені
суб'єктами
господарювання, уповноваженими законодавством на її проведення;
проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта оцінки у
разі, коли під час ідентифікації об'єкта оцінки оцінювачем не виявлено
розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об'єкта оцінки
та такою документацією;
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засвідчують фізичний (технічний) стан невід'ємних поліпшень, складені
(виготовлені) спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог
законодавства мають право проводити зазначені роботи.
у разі відсутності будь-яких із зазначених документів, якщо це
передбачено договором про проведення оцінки майна - документ, що
засвідчує здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного
(технічного) стану об'єкта нерухомості, що виконані власником майна
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(технічного) стану об'єкта нерухомості проводиться з дотриманням вимог
Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна.
Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики
основних засобів, що належать до рухомого майна (машини, обладнання,
транспортні засоби та інші), є:
технічні паспорти, реєстраційні документи, які дають право на
експлуатацію майна, інші документи з відомостями про його технічні
характеристики;
відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться
у його складі (у разі визначення вартості ліквідації майна);
акти технічного стану;
інші документи, що містять відомості про технічні характеристики,
склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію майна
та інші відомості стосовно таких об'єктів оцінки.
Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку необоротних
активів.
52. Нематеріальні активи, відображені та не відображені в бухгалтерському
обліку, ідентифікуються і оцінюються в процесі проведення незалежної
оцінки пооб'єктно із застосуванням витратного, дохідного та порівняльного
підходів з урахуванням наявності передумов для застосування кожного з
них. У разі наявності майна, щодо якого комісією з приватизації
(корпоратизації) прийняте рішення про його вилучення з чистої вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу, але щодо якого буде прийняте
рішення про його подальше використання акціонерним товариством, оцінці
підлягає право користування ним.
Вартість права користування земельною ділянкою як нематеріальний актив
підприємства визначається відповідно до Методики оцінки земельних
ділянок.
53. У разі коли комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства
прийнято рішення про вилучення вартості об'єкта незавершеного
будівництва, що належить орендарю або орендодавцю, з чистої вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу, вилученню підлягає також
вартість устаткування для монтажу, придбаного для забезпечення його
функціонування.
56. Вартість матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею,

господарювання. Здійснення натурних обмірів, обстеження фізичного
(технічного) стану об'єкта нерухомості проводиться з дотриманням вимог
Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна.
Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики
основних засобів, що належать до рухомого майна (машини, обладнання,
транспортні засоби та інші), є:
технічні паспорти, реєстраційні документи, які дають право на
експлуатацію майна, інші документи з відомостями про його технічні
характеристики;
відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться
у його складі (у разі визначення вартості ліквідації майна);
акти технічного стану;
інші документи, що містять відомості про технічні характеристики,
склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію майна
та інші відомості стосовно таких об'єктів оцінки.
Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку необоротних активів.
52. Нематеріальні активи, відображені та не відображені в бухгалтерському
обліку, ідентифікуються і оцінюються в процесі проведення незалежної
оцінки пооб'єктно із застосуванням витратного, дохідного та порівняльного
підходів з урахуванням наявності передумов для застосування кожного з
них. У разі наявності майна, щодо якого комісією з приватизації
(корпоратизації, перетворення) прийняте рішення про його вилучення з
чистої вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, але щодо якого
буде прийняте рішення про його подальше використання акціонерним
товариством, оцінці підлягає право користування ним.
Вартість прав, пов’язаних із земельною ділянкою як нематеріального
активу підприємства визначається з урахуванням обсягу таких прав та
за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх оформленням, згідно із
законодавством.
53. У разі коли комісією з приватизації (корпоратизації, перетворення)
підприємства прийнято рішення про вилучення вартості об'єкта
незавершеного будівництва, що належить орендарю або орендодавцю, з
чистої вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, вилученню
підлягає також вартість устаткування для монтажу, придбаного для
забезпечення його функціонування.
56. Вартість матеріальних носіїв інформації, яка є державною
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визначається за результатами незалежної оцінки. Незалежну оцінку
проводить суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання
(юридична особа), який має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею.

59. Резерв сумнівних боргів, що визначається в порядку, встановленому
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість", затвердженим Мінфіном, під час приватизації
(корпоратизації) у процесі складання передавального балансу державного
підприємства та акта оцінки майна визначається у сумі, підтвердженій
підприємством шляхом надання комісії з приватизації (корпоратизації)
додаткових матеріалів, що підтверджують формування такого резерву
відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(міжнародних стандартів фінансової звітності).
61. До акта оцінки, що складається під час приватизації (корпоратизації) за
формою згідно з додатком 2, додаються такі документи:
…
оформлені в установленому порядку протоколи засідання комісії з
приватизації (корпоратизації) щодо розгляду та схвалення матеріалів
інвентаризації згідно з вимогами цієї Методики;
63. У разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства на суму збільшення вартості його власного
капіталу за рахунок додаткового капіталу та прибутку розрахунок
здійснюється у такому порядку:
…
копії затвердженого акта оцінки єдиного (цілісного) майнового
комплексу, що складався під час приватизації (корпоратизації), завіреної в
установленому порядку;
довідки про суму попередніх збільшень розміру статутного капіталу за
рахунок джерел, визначених законодавством, підписаної головою
правління товариства, та документів, що підтверджують реєстрацію
випуску акцій;
балансу акціонерного товариства на останню звітну дату, що передує
здійсненню розрахунку, підтвердженого аудиторським висновком;
експертного висновку аудитора про наявність на балансі акціонерного

таємницею, визначається за результатами незалежної оцінки.
Незалежну оцінку проводить суб'єкт оціночної діяльності – суб'єкт
господарювання (юридична особа), який має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та/або
залучені суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання
оцінювачі, яким у встановленому законодавством порядку надано
допуск і доступ до державної таємниці відповідної форми.
59. Резерв сумнівних боргів, що визначається в порядку, встановленому
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість", затвердженим Мінфіном, під час приватизації
(корпоратизації) у процесі складання передавального балансу державного
підприємства та акта оцінки майна визначається у сумі, підтвердженій
підприємством шляхом надання комісії з приватизації (корпоратизації,
перетворення) додаткових матеріалів, що підтверджують формування
такого резерву відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського
обліку (міжнародних стандартів фінансової звітності).
61. До акта оцінки, що складається під час приватизації (корпоратизації,
перетворення) за формою згідно з додатком 2, додаються такі документи:
…
оформлені в установленому порядку протоколи засідання комісії з
приватизації (корпоратизації, перетворення) щодо розгляду та схвалення
матеріалів інвентаризації згідно з вимогами цієї Методики;
63. У разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства на суму збільшення вартості його власного
капіталу за рахунок додаткового капіталу та прибутку розрахунок
здійснюється у такому порядку:
…
копії затвердженого акта оцінки єдиного (цілісного) майнового
комплексу, що складався під час приватизації (корпоратизації), завіреної в
установленому порядку;
довідки про суму попередніх збільшень розміру статутного капіталу за
рахунок джерел, визначених законодавством, підписаної головою
правління товариства, та документів, що підтверджують реєстрацію
випуску акцій;
балансу акціонерного товариства на останню звітну дату, що передує
здійсненню розрахунку, підтвердженого аудиторським висновком;
експертного висновку аудитора про наявність на балансі акціонерного
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товариства, складеного на останню звітну дату, що передує здійсненню
розрахунку, частини додаткового капіталу, сформованої за рахунок
державного (комунального) майна, що не увійшло до статутного капіталу
акціонерного товариства в процесі приватизації (корпоратизації) і
залишилося на його балансі на дату оцінки;
2) визначення суми збільшення вартості власного капіталу акціонерного
товариства, утвореного в процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок
додаткового капіталу та прибутку як суми іншого додаткового капіталу,
зменшеного на його частину, сформовану за рахунок державного
(комунального) майна, що не увійшло до статутного капіталу акціонерного
товариства у процесі приватизації (корпоратизації) і залишилося на його
балансі, складеного на останню звітну дату, що передує розрахунку, та
нерозподіленого прибутку;

товариства, складеного на останню звітну дату, що передує здійсненню
розрахунку, частини додаткового капіталу, сформованої за рахунок
державного (комунального) майна, що не увійшло до статутного капіталу
акціонерного товариства в процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення) і залишилося на його балансі на дату оцінки;
2) визначення суми збільшення вартості власного капіталу акціонерного
товариства, утвореного в процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення), за рахунок додаткового капіталу та прибутку як суми
іншого додаткового капіталу, зменшеного на його частину, сформовану за
рахунок державного (комунального) майна, що не увійшло до статутного
капіталу акціонерного товариства у процесі приватизації (корпоратизації) і
залишилося на його балансі, складеного на останню звітну дату, що
передує розрахунку, та нерозподіленого прибутку;

74. Визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва, включаючи
законсервовані об'єкти, об'єктів нерухомого майна, які перебувають на
етапі капітального будівництва (реконструкції, модернізації, реставрації
тощо) і первісна вартість яких обліковується у складі основних засобів
підприємства, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі
об'єкти розташовані, що приватизуються відповідно до Закону України
"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва",
проводиться шляхом їх незалежної оцінки відповідно до національних
стандартів оцінки з урахуванням вимог цієї Методики та Методики оцінки
земельних ділянок.
…
Вихідними даними для оцінки об'єкта, зокрема, є: матеріали інвентаризації,
акт обстеження об'єкта незавершеного будівництва (опис об'єкта), довідка
балансоутримувача про фактичні витрати на будівництво об'єкта
незавершеного будівництва, включаючи інформацію про фактичні витрати
на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та
невстановлене устаткування, за періодами їх здійснення. Фактичні витрати
на будівництво об'єкта незавершеного будівництва зазначаються з
розподілом їх за видами - будівельно-монтажні роботи; будівельні
матеріали, вироби, конструкції; невстановлене устаткування.

74. Визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва, включаючи
законсервовані об'єкти, об'єктів нерухомого майна, які перебувають на
етапі капітального будівництва (реконструкції, модернізації, реставрації
тощо) і первісна вартість яких обліковується у складі основних засобів
підприємства, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі
об'єкти розташовані, що приватизуються відповідно до Закону України
"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва",
проводиться шляхом їх незалежної оцінки відповідно до національних
стандартів оцінки з урахуванням вимог цієї Методики та Методики оцінки
земельних ділянок.
…
Вихідними даними для оцінки об'єкта, зокрема, є: матеріали інвентаризації,
акт обстеження об'єкта незавершеного будівництва (опис об'єкта), довідка
балансоутримувача про фактичні витрати на будівництво об'єкта
незавершеного будівництва, включаючи інформацію про фактичні витрати
на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та
невстановлене устаткування, за періодами їх здійснення. Фактичні витрати
на будівництво об'єкта незавершеного будівництва зазначаються з
розподілом їх за видами - будівельно-монтажні роботи; будівельні
матеріали, вироби, конструкції; невстановлене устаткування; проектнокошторисна документація»;
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85. Базою оцінки єдиних (цілісних) майнових комплексів, що
приватизуються, є ринкова вартість у разі відповідності умов договору, для
укладення якого проводиться оцінка, змісту поняття ринкової вартості.
…
Майно, що не включається до єдиного (цілісного) майнового комплексу,
що приватизується, у тому числі матеріальні носії інформації, яка є
державною таємницею, оцінюється як надлишкові активи із зазначенням у
звіті про оцінку їх вартості окремо. Такі активи не враховуються у вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу, що підлягає приватизації, за
винятком права користування ними. Незалежну оцінку матеріальних носіїв
інформації, яка є державною таємницею, проводить суб'єкт оціночної
діяльності - суб'єкт господарювання (юридична особа), який має дозвіл на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

85. Базою оцінки єдиних (цілісних) майнових комплексів, що
приватизуються, є ринкова вартість у разі відповідності умов договору, для
укладення якого проводиться оцінка, змісту поняття ринкової вартості.
…
Майно, що не включається до єдиного (цілісного) майнового комплексу,
що приватизується, у тому числі матеріальні носії інформації, яка є
державною таємницею, оцінюється як надлишкові активи із зазначенням у
звіті про оцінку їх вартості окремо. Такі активи не враховуються у вартості
єдиного (цілісного) майнового комплексу, що підлягає приватизації, за
винятком права користування ними. Незалежну оцінку матеріальних
носіїв інформації, яка є державною таємницею, проводить суб'єкт
оціночної діяльності – суб'єкт господарювання (юридична особа), який
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, та/або залучені суб'єктом оціночної діяльності
– суб'єктом господарювання оцінювачі, яким у встановленому
законодавством порядку надано допуск і доступ до державної таємниці
відповідної форми.

«Особливості оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у
процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі»
89. Вимоги цього розділу поширюються на проведення оцінки пакетів акцій
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)
(далі - пакети акцій), під час їх продажу органами приватизації на
конкурентних засадах способами, визначеними законодавством про
приватизацію
94. Якщо на конкурс надійшла заява від одного покупця, ціна продажу
пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку
визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може бути менше
початкової ціни і результатів незалежної оцінки, звіт про яку має бути
дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу такого пакета акцій.

«Особливості оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у
процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі»
89. Вимоги цього розділу поширюються на проведення оцінки пакетів акцій
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення) (далі - пакети акцій), під час їх продажу органами
приватизації на конкурентних засадах способами, визначеними
законодавством про приватизацію
94. Якщо на конкурс надійшла заява від одного покупця, ціна продажу
пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку
визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може бути менше
початкової ціни і результатів незалежної оцінки, звіт про яку має бути
дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу такого пакета акцій.

У разі прийняття державним органом приватизації рішення про повторне
проведення конкурсу, на який надійшла заява від одного покупця, ціна
продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі
ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може
бути меншою результатів повторної незалежної оцінки, проведеної
суб'єктом оціночної діяльності, який проводив незалежну оцінку на

У разі якщо повторне проведення конкурсу пакета акцій не
відбулося внаслідок відсутності попиту потенційних покупців або якщо
на такий конкурс надійшла заява від одного покупця, проводиться
відповідно до Національного стандарту № 1 актуалізація оцінки такого
пакета на нову дату оцінки, якою є остання звітна дата. Підставою для
актуалізації незалежної оцінки пакета акцій є укладений договір про
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попередню дату оцінки, на нову дату оцінки, яка збігається з датою
проведення конкурсу. Під час проведення повторної незалежної оцінки
норми, визначені підпунктом 5 пункту 9 цієї Методики, не застосовуються.
Для проведення повторної незалежної оцінки використовуються матеріали
інвентаризації та аудиту, складені на попередню дату оцінки згідно з
пунктом 9 цієї Методики.

96. Незалежна оцінка пакетів акцій проводиться згідно з національними
стандартами оцінки з урахуванням матеріалів інвентаризації, проведеної
відповідно до пункту 9 цієї Методики, фінансової звітності акціонерного
товариства, матеріалів аудиту, фінансово-економічного аналізу, з
використанням інших вихідних даних. При цьому суб'єкт оціночної
діяльності - суб'єкт господарювання визначає ринкову вартість пакета
акцій.

надання послуг з оцінки такого пакета із зазначенням в ньому у тому
числі нової дати оцінки, строку, ціни надання послуг з оцінки, що не
може перевищувати 30 відсотків від ціни послуг з попередньої оцінки.
При цьому ціна встановлюється на підставі калькуляції витрат,
пов’язаних з такою оцінкою, що складається і надається органу
приватизації (замовнику) суб’єктом оціночної діяльності (виконавцем).
Під час актуалізації незалежної оцінки використовуються матеріали
інвентаризації та аудиту, складені на попередню дату оцінки згідно з
пунктом 9 цієї Методики, з урахуванням руху необоротних активів за
період від попередньої дати оцінки до нової дати оцінки, матеріали
останньої інвентаризації та аудиту фінансової звітності, обов’язковість
проведення яких визначена законодавством (за наявності).
Ціна продажу пакета акцій, що пропонувався для продажу у разі
повторного проведення конкурсу, на який надійшла заява від одного
покупця, встановлюється на підставі ціни, яку визначив такий
покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може бути меншою
результатів актуалізації незалежної оцінки, проведеної відповідно до
абзацу другого цього пункту.»
96. Незалежна оцінка пакетів акцій проводиться згідно з національними
стандартами оцінки з урахуванням матеріалів інвентаризації, проведеної
відповідно до пункту 9 цієї Методики, фінансової звітності акціонерного
товариства, матеріалів аудиту, фінансово-економічного аналізу, з
використанням інших вихідних даних. При цьому суб'єкт оціночної
діяльності - суб'єкт господарювання визначає ринкову вартість пакета
акцій.

У разі оцінки пакета акцій розміром, який згідно із статтею 41 Закону
України "Про акціонерні товариства" забезпечує кворум голосуючих акцій
на загальних зборах акціонерів, що дає можливість його власнику
здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб'єкта
господарювання, обов'язковим для застосування є майновий підхід до
оцінки, який ґрунтується на матеріалах інвентаризації. Під час визначення
ринкової вартості пакета акцій як пропорційної його розміру частки
вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу акціонерного
товариства, визначеній відповідно до Національного стандарту N 3, може
враховуватися право контролю шляхом застосування контрольної знижки,

У разі оцінки пакета акцій розміром, який згідно із статтею 41 Закону
України "Про акціонерні товариства" забезпечує кворум голосуючих акцій
на загальних зборах акціонерів, що дає можливість його власнику
здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб'єкта
господарювання, обов'язковим для застосування є майновий підхід до
оцінки, який ґрунтується на матеріалах інвентаризації. Під час визначення
ринкової вартості пакета акцій як пропорційної його розміру частки
вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу акціонерного
товариства, визначеній відповідно до Національного стандарту N 3, може
враховуватися право контролю шляхом застосування контрольної знижки,

Доповнено
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обґрунтоване у звіті про оцінку такого пакета акцій.

обґрунтоване у звіті про оцінку такого пакета акцій.

У процесі проведення оцінки забезпечується проведення аналізу чутливості
одержаного результату ринкової вартості пакета акцій до зміни основного
фактора (основних факторів), що мають вирішальний вплив на формування
ринкової вартості, у разі потреби з використанням математичних моделей,
опис та підсумки якого зазначаються у звіті про оцінку. Опис та підсумки
аналізу чутливості використовуються разом з іншими документами, а
також рекомендаціями та пропозиціями радників і робочої групи з
підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету
Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної
власності, що підлягають приватизації (у разі їх наявності), під час
розроблення та затвердження органом приватизації рекомендацій
конкурсній комісії щодо встановлення початкової ціни.

У процесі проведення оцінки або актуалізації оцінки пакета акцій
забезпечується проведення аналізу чутливості одержаного результату
ринкової вартості пакета акцій до зміни основного фактора чи
факторів, що мають вирішальний вплив на формування ринкової
вартості, у разі потреби з використанням математичних моделей, опис
та підсумки якого зазначаються у звіті про оцінку. Результати оцінки
або актуалізації оцінки, опис та підсумки аналізу чутливості
використовуються разом з іншими документами, а також
рекомендаціями та пропозиціями радників і робочої групи з підготовки
рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів
України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної
власності, що підлягають приватизації, (у разі їх наявності) під час
розроблення та затвердження органом приватизації рекомендацій
конкурсній комісії щодо встановлення початкової ціни. При цьому
підсумки аналізу чутливості застосовуються не раніше ніж через шість
місяців після дати оцінки пакетів акцій, нової дати оцінки, на яку
проводилася актуалізація незалежної оцінки, з урахуванням планівграфіків виставлення їх на продаж, планів розміщення акцій, а також
результатів виставлення таких пакетів акцій на продаж.

Аналіз чутливості одержаного результату оцінки ринкової вартості пакета
акцій полягає у встановленні величини його зміни за умови зміни значення
основних фінансово-економічних показників, що впливають на
ефективність діяльності акціонерного товариства чи характеризують його
діяльність (ціноутворюючі фактори). При цьому аналіз чутливості
одержаного результату ринкової вартості пакета акцій проводиться окремо
за кожним обґрунтованим у звіті про оцінку ціноутворюючим фактором.

Аналіз чутливості одержаного результату оцінки ринкової вартості пакета
акцій полягає у встановленні величини його зміни за умови зміни значення
основних фінансово-економічних показників, що впливають на
ефективність діяльності акціонерного товариства чи характеризують його
діяльність (ціноутворюючі фактори). При цьому аналіз чутливості
одержаного результату ринкової вартості пакета акцій проводиться окремо
за кожним обґрунтованим у звіті про оцінку ціноутворюючим фактором.

Строк проведення оцінки пакета акцій не може перевищувати трьох місяців
після визначеної органом приватизації дати оцінки. Звіт про оцінку пакета
акцій разом із висновком про його вартість подаються до органу
приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15
календарних днів до закінчення зазначеного строку.

Строк проведення оцінки пакета акцій не може перевищувати трьох місяців
після визначеної органом приватизації дати оцінки. Звіт про оцінку пакета
акцій разом із висновком про його вартість подаються до органу
приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15
календарних днів до закінчення зазначеного строку.
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«Особливості оцінки акцій (часток, паїв)»
…
99. Розмір пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств агропромислового комплексу, утворених на базі
майна господарських товариств, інших господарських організацій і
підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності,
визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і
незалежно від способу їх приватизації оцінюються шляхом проведення
стандартизованої оцінки як відповідна частка чистої вартості єдиного
(цілісного) майнового комплексу для визначення розміру статутного
капіталу, що визначається у встановленому цією Методикою порядку
визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що
утворюється в процесі приватизації (корпоратизації). За результатами
оцінки пакета акцій складається акт оцінки згідно з додатком 2.
Доповнено

100. Інші акції (частки, паї) з метою їх приватизації або для інших випадків
їх відчуження, застави згідно із законодавством оцінюються шляхом
проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів
оцінки на підставі матеріалів інвентаризації майна господарського
товариства, проведеної, зокрема, відповідно до пункту 9 цієї Методики,
фінансової звітності господарського товариства, матеріалів аудиту,
фінансово-економічного аналізу та інших вихідних даних, наданих
виконавцю оцінки замовником та господарським товариством, акції
(частка, пай) якого оцінюються. У разі оцінки пакета акцій (частки, паю)

«Особливості оцінки акцій (часток, паїв)»
…
99. Розмір пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств агропромислового комплексу, утворених на базі
майна господарських товариств, інших господарських організацій і
підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності,
визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і
незалежно від способу їх приватизації оцінюються шляхом проведення
стандартизованої оцінки як відповідна частка чистої вартості єдиного
(цілісного) майнового комплексу для визначення розміру статутного
капіталу, що визначається у встановленому цією Методикою порядку
визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що
утворюється в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення). За
результатами оцінки пакета акцій складається акт оцінки згідно з додатком
2.
Вартість пакетів акцій (часток) розміром до 10 відсотків включно, що
належать державі в статутних капіталах господарських товариств,
установчими документами яких не передбачено переважне право
акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток) таких товариств ,
визначається
шляхом
проведення
стандартизованої
оцінки.
Стандартизована оцінка проводиться на підставі пропорційної розміру
пакета акцій (частки) частки вартості власного капіталу
господарського товариства, визначеної за даними останнього до дати
оцінки річного балансу, що збільшується на відповідну частку чистого
прибутку господарського товариства, отриманого з початку
календарного року, в якому проводиться оцінка. За результатами
стандартизованої оцінки складається акт оцінки акцій (часток) згідно з
додатком 16.
100. Інші акції (частки, паї) з метою їх приватизації або для інших випадків
їх відчуження, крім випадку, визначеного абзацом другим пункту 101
цієї Методики, застави згідно із законодавством оцінюються шляхом
проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів
оцінки на підставі матеріалів інвентаризації майна господарського
товариства, проведеної, зокрема, відповідно до пункту 9 цієї Методики,
фінансової звітності господарського товариства, матеріалів аудиту,
фінансово-економічного аналізу та інших вихідних даних, наданих
виконавцю оцінки замовником та господарським товариством, акції
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розміром, який забезпечує кворум голосуючих акцій на загальних зборах
акціонерів (учасників), що дає можливість його власнику здійснювати
вирішальний вплив на діяльність відповідного господарського товариства,
обов'язковим для застосування, є майновий підхід до оцінки, який
ґрунтується на матеріалах інвентаризації. При цьому під час незалежної
оцінки акцій (частки) визначається їх ринкова вартість без урахування
права контролю за консолідований розмір пакета акцій (частки), який
отримає акціонер (учасник) товариства в результаті реалізації свого
переважного права на придбання такого пакета акцій (частки).
101. Ціна продажу (початкова ціна) об'єктів приватизації групи Е для
продажу шляхом викупу акціонерами (учасниками) товариства, які згідно із
законодавством мають переважне право на придбання акцій (часток) такого
товариства, для конкурентного продажу встановлюється органом
приватизації з урахуванням ринкової вартості такого об'єкта, визначеної
відповідно до пунктів 99 і 100 цієї Методики. У разі проведення
конкурентного продажу протягом строку дії висновку про вартість, що
складений для цілей продажу акцій (часток) шляхом викупу акціонерами
(учасниками) товариства, які мають переважне право на придбання акцій
(часток) такого товариства, їх оцінка повторно не проводиться і початкова
ціна встановлюється з урахуванням ринкової вартості такого об'єкта
приватизації, визначеної для продажу шляхом викупу.
Доповнено

102. Розмір компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, паїв) у
разі неможливості їх отримання у зв'язку з відсутністю акцій (часток, паїв)
або суб'єкта господарювання, акції (частка, пай) якого підлягають передачі
органу приватизації, або неможливості оформлення органом приватизації
правонаступництва на корпоративні права держави, або у р азі, коли акції

(частка, пай) якого оцінюються. У разі оцінки пакета акцій (частки, паю)
розміром, який забезпечує кворум голосуючих акцій на загальних зборах
акціонерів (учасників), що дає можливість його власнику здійснювати
вирішальний вплив на діяльність відповідного господарського товариства,
обов'язковим для застосування, є майновий підхід до оцінки, який
ґрунтується на матеріалах інвентаризації. При цьому під час незалежної
оцінки акцій (частки) визначається їх ринкова вартість без урахування
права контролю за консолідований розмір пакета акцій (частки), який
отримає акціонер (учасник) товариства в результаті реалізації свого
переважного права на придбання такого пакета акцій (частки).
101. Ціна продажу (початкова ціна) об'єктів приватизації групи Е для
продажу шляхом викупу акціонерами (учасниками) товариства, які згідно із
законодавством мають переважне право на придбання акцій (часток) такого
товариства, для конкурентного продажу, крім випадів, передбачених
пунктом 99 цієї Методики, встановлюється органом приватизації з
урахуванням ринкової вартості такого об'єкта, визначеної відповідно до
пункту 100 цієї Методики. У разі проведення конкурентного продажу
протягом строку дії висновку про вартість, що складений для цілей
продажу акцій (часток) шляхом викупу акціонерами (учасниками)
товариства, які мають переважне право на придбання акцій (часток) такого
товариства, їх оцінка повторно не проводиться і початкова ціна
встановлюється з урахуванням ринкової вартості такого об'єкта
приватизації, визначеної для продажу шляхом викупу.
Початкова ціна пакета акцій (часток), що належить державі у
статутному капіталі господарського товариства, розмір якого(і) не
перевищує 10 відсотків включно статутного капіталу такого
товариства, установчими документами якого не передбачено
переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток)
товариства, встановлюється органом приватизації з урахуванням
оціночної вартості такого пакета акцій (частки), визначеної за
результатами стандартизованої оцінки відповідно до абзацу другого
пункту 99 цієї Методики.
102. Розмір компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, паїв) у
разі неможливості їх отримання у зв'язку з відсутністю акцій (часток, паїв)
або суб'єкта господарювання, акції (частка, пай) якого підлягають передачі
органу приватизації, або неможливості оформлення органом приватизації
правонаступництва на корпоративні права держави, або у разі, коли акції
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(частки, паї) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів) або
не можуть бути визнані відповідно до законодавства про приватизацію
об'єктами приватизації групи Е, визначається таким чином.
…
У разі неповноти, недостовірності або відсутності інформації про акції
(частку, пай), що міститься у вихідних даних, та іншої інформації,
необхідної для їх незалежної оцінки, розмір компенсації визначається
шляхом проведення стандартизованої оцінки на підставі ціни, за якою акції
(частка, пай) були відчужені акціонерним товариством, або їх (її, його)
балансової вартості, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на
підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період
починаючи з дати отримання акціонерним товариством коштів внаслідок
відчуження (далі - дата відчуження) до дати прийняття органом
приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки. У
разі відсутності інформації про ціну, за якою акції (частка, пай) були
відчужені, розмір компенсації визначається на підставі балансової вартості
такого об'єкта на дату оцінки державного (орендного) підприємства, що
проводилася з метою визначення статутного капіталу акціонерного
товариства, яке було утворене в процесі приватизації (корпоратизації). У
разі відсутності інформації про дату відчуження акцій (частки, паю) сума
компенсації визначається на підставі ціни, за якою акції (частка, пай) були
відчужені акціонерним товариством, збільшеної на коефіцієнт, що
розраховується на підставі встановлених Національним банком обл ікових
ставок за період починаючи з дати реєстрації акціонерного товариства як
суб'єкта господарювання до дати прийняття органом приватизації рішення
про компенсацію, яка збігається з датою оцінки.
«Визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди»
106. Вихідними даними для оцінки є матеріали інвентаризації, документи
з бухгалтерського обліку, оцінки пошкодженого майна, що проводилася з
метою, зокрема, його приватизації (корпоратизації), оренди, проектнокошторисна документація, документи бюро технічної інвентаризації на
нерухоме майно, землевпорядна документація на земельну ділянку у разі
повернення у державну власність об'єкта приватизації, що був проданий
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, документи з
відомостями про фізичний стан та технічні характеристики майна,

(частки, паї) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів) або
не можуть бути визнані відповідно до законодавства про приватизацію
об'єктами приватизації групи Е, визначається таким чином.
…
У разі неповноти, недостовірності або відсутності інформації про акції
(частку, пай), що міститься у вихідних даних, та іншої інформації,
необхідної для їх незалежної оцінки, розмір компенсації визначається
шляхом проведення стандартизованої оцінки на підставі ціни, за якою акції
(частка, пай) були відчужені акціонерним товариством, або їх (її, його)
балансової вартості, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на
підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період
починаючи з дати отримання акціонерним товариством коштів внаслідок
відчуження (далі - дата відчуження) до дати прийняття органом
приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки. У
разі відсутності інформації про ціну, за якою акції (частка, пай) були
відчужені, розмір компенсації визначається на підставі балансової вартості
такого об'єкта на дату оцінки державного (орендного) підприємства, що
проводилася з метою визначення статутного капіталу акціонерного
товариства, яке було утворене в процесі приватизації (корпоратизації,
перетворення). У разі відсутності інформації про дату відчуження акцій
(частки, паю) сума компенсації визначається на підставі ціни, за якою акції
(частка, пай) були відчужені акціонерним товариством, збільшеної на
коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним
банком облікових ставок за період починаючи з дати реєстрації
акціонерного товариства як суб'єкта господарювання до дати прийняття
органом приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою
оцінки.
«Визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди»
106. Вихідними даними для оцінки є матеріали інвентаризації, документи з
бухгалтерського обліку, оцінки пошкодженого майна, що проводилася з
метою, зокрема, його приватизації (корпоратизації, перетворення), оренди,
проектно-кошторисна
документація,
документи
бюро
технічної
інвентаризації на нерухоме майно, землевпорядна документація на
земельну ділянку у разі повернення у державну власність об'єкта
приватизації, що був проданий разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, документи з відомостями про фізичний стан та те хнічні
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фінансова звітність, матеріали аудиту, а також інші документи.
110. Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках:
…
У разі неможливості проведення незалежної оцінки збитків у випадках,
зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, оцінка збитків
полягає у збільшенні балансової залишкової вартості пошкодженого майна,
визначеної станом на дату оцінки, встановлену для приватизації
(корпоратизації) або передавання його в оренду; останню звітну дату
балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до
розкрадання, нестачі, знищення, псування, на коефіцієнт, що дорівнює
добутку індексів цін виробників промислової продукції за галузями
промисловості, які визначаються Держстатом, або індексів зміни вартості
будівельно-монтажних робіт, які визначаються Мінрегіоном, за період з
дати, на яку було введено в експлуатацію пошкоджене майно, до дати
оцінки збитків. У разі коли відсутня інформація про залишкову балансову
вартість майна або коли така вартість дорівнює нулю на дату оцінки,
встановлену для приватизації (корпоратизації) або передавання його в
оренду; останню звітну дату балансу підприємства - балансоутримувача
пошкодженого майна до розкрадання, нестачі, знищення, псування,
збільшенню підлягає первісна балансова вартість такого майна, зменшена
на 50 відсотків.
Додаток 1 до Методики оцінки майна
ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки цілісного майнового
комплексу з метою визначення розміру статутного капіталу
господарського товариства
…
Інші матеріали (на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації)
- "-

характеристики майна, фінансова звітність, матеріали аудиту, а також інші
документи.
110. Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках:
…
У разі неможливості проведення незалежної оцінки збитків у випадках,
зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, оцінка збитків
полягає у збільшенні балансової залишкової вартості пошкодженого майна,
визначеної станом на дату оцінки, встановлену для приватизації
(корпоратизації, перетворення) або передавання його в оренду; останню
звітну дату балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого
майна до розкрадання, нестачі, знищення, псування, на коефіцієнт, що
дорівнює добутку індексів цін виробників промислової продукції за
галузями промисловості, які визначаються Держстатом, або індексів зміни
вартості будівельно-монтажних робіт, які визначаються Мінрегіоном, за
період з дати, на яку було введено в експлуатацію пошкоджене майно, до
дати оцінки збитків. У разі коли відсутня інформація про залишкову
балансову вартість майна або коли така вартість дорівнює нулю на дату
оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації, перетворення) або
передавання його в оренду; останню звітну дату балансу підприємства балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання, нестачі,
знищення, псування, збільшенню підлягає первісна балансова вартість
такого майна, зменшена на 50 відсотків.
Додаток 1 до Методики оцінки майна
ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки цілісного майнового
комплексу з метою визначення розміру статутного капіталу
господарського товариства
…
Інші матеріали (на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації,
- "перетворення)
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Додаток 2 до Методики оцінки майна

Додаток 2 до Методики оцінки майна

АКТ
оцінки майна
___________________________________
(повне найменування підприємства під час приватизації
(корпоратизації)
Комісія, утворена згідно з
наказом_____________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ _____________ 20__ р. № ___,
у складі голови комісії ____________________________________ і членів
(ім’я та по батькові, посада, місце роботи)
комісії __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
на засіданні (протокол від _________ 20__ р. N ___) розглянула документи,
необхідні для проведення оцінки майна, результати проведення
інвентаризації майна _______________________________________
(повне найменування підприємства)
і підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір
статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі
приватизації (корпоратизації), визначена станом на ___ _________ 20__ р.
на підставі вимог Методики оцінки майна, даних передавального балансу
підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить:

АКТ
оцінки майна
___________________________________
(повне найменування підприємства під час приватизації
(корпоратизації, перетворення)
Комісія, утворена згідно з
наказом_____________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ _____________ 20__ р. № ___,
у складі голови комісії ____________________________________ і членів
(ім’я та по батькові, посада, місце роботи)
комісії __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
на засіданні (протокол від _________ 20__ р. N ___) розглянула документи,
необхідні для проведення оцінки майна, результати проведення
інвентаризації майна _______________________________________
(повне найменування підприємства)
і підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір
статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі
приватизації (корпоратизації, перетворення), визначена станом на ___
_________ 20__ р. на підставі вимог Методики оцінки майна, даних
передавального балансу підприємства та результатів інвентаризації його
майна, становить:

Номер
рядка

1

Показник

Необоротні активи,
усього

Усього,
тис.
гривень

У тому числі
таких, що
належать
державі

таких, що
належать
орендарю

Номер
рядка

1

Показник

Необоротні активи,
усього

у тому числі
у тому числі
1.1

Залишкова вартість

Усього,
тис.
гривень

У тому числі
таких, що
належать
державі

таких, що
належать
орендарю
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нематеріальних
активів, усього

1.1

Залишкова вартість
нематеріальних
активів, усього

у тому числі
права користування
майном

Додаток 3 до Методики оцінки майна
ВИСНОВОК
про вартість майна
_____________________________________
(повне найменування підприємства)

у тому числі
права користування
майном (у тому числі
права, пов’язані із
земельною ділянкою)

Додаток 3 до Методики оцінки майна
ВИСНОВОК
про вартість майна
_____________________________________
(повне найменування підприємства)

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання __________________
_________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання)
що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
________________________________________________________________
(повна назва підприємства)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з ____________________
_______________________________________________________________,
(назва органу приватизації)
провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з переліками за
формою, визначеною додатком 4 до Методики оцінки майна, схваленими
рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) (протокол від ___ ____
20__
р.
N
___),
затвердженим
__
_____
20__
р.
_________________________________________________________________
(посада керівника органу приватизації (іншого державного органу або,
органу місцевого самоврядування) або уповноваженої ним особи)

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання __________________
_________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання)
що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
________________________________________________________________
(повна назва підприємства)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з ____________________
_______________________________________________________________,
(назва органу приватизації)
провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з переліками за
формою, визначеною додатком 4 до Методики оцінки майна, схваленими
рішенням комісії з приватизації (корпоратизації, перетворення) (протокол
від ___ ____ 20__ р. N ___), затвердженим __ _____ 20__ р.
_________________________________________________________________
(посада керівника органу приватизації (іншого державного органу або,
органу місцевого самоврядування) або уповноваженої ним особи)

і на підставі аналізу господарської діяльності підприємства склав висновок

і на підставі аналізу господарської діяльності підприємства склав висновок
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про вартість майна станом на ___ ____________ 20__ р.:

про вартість майна станом на ___ ____________ 20__ р.:

Додаток 4 до Методики оцінки майна

Додаток 4 до Методики оцінки майна

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(посада керівника
органу приватизації (іншого державного
___________________________________
органу або органу місцевого самоврядування)
або уповноваженої ним особи)
________ _________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(посада керівника
органу приватизації (іншого державного
___________________________________
органу або органу місцевого самоврядування)
або уповноваженої ним особи)
________ _________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.
___ ____________ 20__ р.

М. П.
___ ____________ 20__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ __________ 20__ р. N ___)
ПЕРЕЛІК
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці
….
Керівник підприємства _______________
(підпис)
Головний бухгалтер

______________
(підпис)

___________________ _____________
(посада відповідального
(підпис)
працівника органу
приватизації
(іншого державного
органу або органу
місцевого самоврядування)

_________________
(ініціали та прізвище)
____________________
(ініціали та прізвище)

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації,
перетворення)
(протокол від ___ __________ 20__ р. N ___)
ПЕРЕЛІК
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці
….
Керівник підприємства _______________
(підпис)
Головний бухгалтер

____________________

(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

___________________ _____________
(посада відповідального
(підпис)
працівника органу
приватизації
(іншого державного
органу або органу

_________________
(ініціали та прізвище)
____________________
(ініціали та прізвище)
____________________

(ініціали та прізвище)
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або голова комісії з
приватизації
(корпоратизації)

місцевого самоврядування)
або голова комісії з
приватизації
(корпоратизації, перетворення)

Додаток 6 до Методики оцінки майна

Додаток 6 до Методики оцінки майна

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(посада керівника органу приватизації
________________________________________
(іншого державного органу або органу
місцевого самоврядування) або уповноваженої
ним особи)
_____________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(посада керівника органу приватизації
________________________________________
(іншого державного органу або органу
місцевого самоврядування) або уповноваженої
ним особи)
_____________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.

М. П.

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ __________ 20__ р. N ___)

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації,
перетворення)
(протокол від ___ __________ 20__ р. N ___)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації майна
Додаток 10 до Методики оцінки майна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
____________________________
(найменування органу
приватизації (іншого державного
органу або органу місцевого
самоврядування)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації майна
Додаток 10 до Методики оцінки майна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
____________________________
(найменування органу
приватизації (іншого державного
органу або органу місцевого
самоврядування)
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___ ___________ 20__ р. N _____
АКТ
розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу
акціонерного товариства
______________________________________
(повне найменування)

___ ___________ 20__ р. N _____
АКТ
розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу
акціонерного товариства
______________________________________
(повне найменування)

1. Акціонерне товариство ______________________, що утворене в
(повне найменування)
процесі ____________________________, зареєстроване ___ ______ ___ р.
(приватизації/корпоратизації
______________________________________________________________.
(найменування органу, що зареєстрував акціонерне товариство)
2. Статутний капітал у процесі _____________________________ визначено
(приватизації/корпоратизації)
станом на _______________________________ у сумі _____ тис. гривень.
(дата оцінки)
3. Збільшення статутного
капіталу проводилося:_________________ на суму _________ тис. гривень,
(дата реєстрації)
(сума)
_________________ на суму__________ тис. гривень.
(дата реєстрації)
(сума)

1. Акціонерне товариство ______________________, що утворене в
(повне найменування)
процесі ____________________________, зареєстроване ___ ______ ___ р.
(приватизації/корпоратизації/перетворення)
______________________________________________________________.
(найменування органу, що зареєстрував акціонерне товариство)
2. Статутний капітал у процесі _____________________________ визначено
(приватизації/корпоратизації/перетворення)
станом на _______________________________ у сумі _____ тис. гривень.
(дата оцінки)
3. Збільшення статутного
капіталу проводилося:_________________ на суму _________ тис. гривень,
(дата реєстрації)
(сума)
_________________ на суму__________ тис. гривень.
(дата реєстрації)
(сума)

4. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства після збільшення
станом на ____________________ становить _____________ тис. гривень.
(дата оцінки)
(сума)

4. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства після збільшення
станом на ____________________ становить _____________ тис. гривень.
(дата оцінки)
(сума)

На підставі наданих акціонерним товариством ________________________ На підставі наданих акціонерним товариством ________________________
(повне найменування)
(повне найменування)
документів _______________________________________________________ документів _______________________________________________________
(найменування органу приватизації (іншого державного органу
(найменування органу приватизації (іншого державного органу
або органу місцевого самоврядування)
або органу місцевого самоврядування)
здійснив розрахунок суми збільшення вартості власного капіталу здійснив розрахунок суми збільшення вартості власного капіталу
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акціонерного товариства, утвореного в процесі ____________________ , за
(приватизації/корпоратизації)
рахунок _________________________________________________________
(джерело збільшення статутного капіталу)
на дату оцінки ________________ 20__ р.
Номер
рядка

Показник

1
1.1

Інший додатковий капітал, усього
у тому числі вартість державного
(комунального) майна, що не увійшло
до статутного капіталу акціонерного
товариства у процесі приватизації
(корпоратизації)
Нерозподілений прибуток
Сума збільшення вартості власного
капіталу (графа 3 ряд. 1 - графа 3 ряд.
1.1 + графа 3 ряд. 2)

2
3

____________________

(посада відповідального
працівника органу
приватизації
(іншого державного
органу або органу
місцевого самоврядування)

___ ____________ 20__ р.

Величина за даними
балансу на останню
звітну дату, тис.
гривень

________ _____________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

акціонерного товариства, утвореного в процесі ____________________ , за
(приватизації/корпоратизації/перетворення)
рахунок _________________________________________________________
(джерело збільшення статутного капіталу)
на дату оцінки ________________ 20__ р.
Номер
рядка

Показник

1
1.1

Інший додатковий капітал, усього
у тому числі вартість державного
(комунального) майна, що не увійшло
до статутного капіталу акціонерного
товариства у процесі приватизації
(корпоратизації, перетворення)
Нерозподілений прибуток
Сума збільшення вартості власного
капіталу (графа 3 ряд. 1 - графа 3 ряд.
1.1 + графа 3 ряд. 2)

2
3

____________________

(посада відповідального
працівника органу
приватизації
(іншого державного
органу або органу
місцевого самоврядування)

Величина за даними
балансу на останню
звітну дату, тис.
гривень

________ _____________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10
вересня 2003 року № 1440
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57. Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі
доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на нову дату оцінки, а
також в інших випадках, визначених відповідними національними
стандартами.

57. Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі
доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на нову дату оцінки
(крім
випадків, визначених у абзацах тринадцятому та
чотирнадцятому цього пункту), а також в інших випадках, визначених
відповідними національними стандартами.

У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні зазначатися
етапи проведення незалежної оцінки майна, здійснені оціночні процедури, У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні зазначатися
міститися висновок про вартість, а також зібрані оцінювачем вихідні дані етапи проведення незалежної оцінки майна, здійснені оціночні процедури,
та інша інформація.
міститися висновок про вартість, а також зібрані оцінювачем вихідні дані
та інша інформація.
У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі з метою
доопрацювання (актуалізації) оцінки на нову дату, повинні зазначатися:
У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі з метою
доопрацювання (актуалізації) оцінки на нову дату, повинні зазначатися:
дата оцінки та дата завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії
звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
дата оцінки та дата завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії
звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
мета проведення оцінки та перелік обмежень щодо застосування
результатів оцінки;
мета проведення оцінки та перелік обмежень щодо застосування
результатів оцінки;
перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться
оцінка;
перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться
оцінка;
додаткові відомості про зібрані і використані під час доопрацювання
(актуалізації) оцінки вихідні дані та інша інформація про об'єкт оцінки, які додаткові відомості про зібрані і використані під час доопрацювання
можуть вплинути на достовірність та об'єктивність оцінки майна, (актуалізації) оцінки вихідні дані та інша інформація про об'єкт оцінки, які
проведеної на нову дату;
можуть вплинути на достовірність та об'єктивність оцінки майна,
проведеної на нову дату;
висновки про існуюче та найбільш ефективне використання об'єкта оцінки,
їх зміну порівняно з попередньою датою оцінки;
висновки про існуюче та найбільш ефективне використання об'єкта оцінки,
їх зміну порівняно з попередньою датою оцінки;
зміст використаних методичних підходів, методів та оціночних процедур, у
разі потреби - з наведенням необхідних розрахунків, а також змісту зміст використаних методичних підходів, методів та оціночних процедур, у
відповідних застережень і припущень;
разі потреби - з наведенням необхідних розрахунків, а також змісту
відповідних застережень і припущень;
висновок про вартість майна;
висновок про вартість майна;
додатки з вихідними даними та іншою інформацією, що були використані в
процесі проведення оцінки.
додатки з вихідними даними та іншою інформацією, що були використані в
процесі проведення оцінки.
Відповідними національними стандартами можуть передбачатися додаткові
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вимоги до змісту звіту про оцінку майна у стислій формі.
Не дозволяється складення у стислій формі звіту про оцінку майна у разі
проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів, часток
(паїв, акцій) або повторного доопрацювання (актуалізації) оцінки майна.
Відповідними національними стандартами можуть визначатися інші
випадки, коли складення звіту про оцінку майна у стислій формі
забороняється.

Відповідними національними стандартами можуть передбачатися додатков і
вимоги до змісту звіту про оцінку майна у стислій формі.
Не дозволяється складення у стислій формі звіту про оцінку майна у разі
повторного доопрацювання (актуалізації) оцінки майна.
Під час актуалізації на нову дату оцінки незалежної оцінки цілісних
майнових комплексів, часток (паїв, акцій) складається звіт про оцінку
у повній формі.
Відповідними національними стандартами можуть визначатися інші
випадки, коли складення звіту про оцінку майна у стислій формі
забороняється.

Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року № 1442
. Вихідними даними про фізичні характеристики земельних поліпшень 8. Вихідними даними про фізичні характеристики земельних поліпшень
можуть бути:
можуть бути:
документи бюро технічної інвентаризації;

матеріали технічної інвентаризації, виготовлені суб'єктами
господарювання, уповноваженими законодавством на її проведення;

проектно-кошторисна документація будівництва об'єкта оцінки у разі, коли
під час ідентифікації цього об'єкта не виявлено розбіжностей між його
проектно-кошторисна документація будівництва об'єкта оцінки у разі,
фактичними фізичними характеристиками та такою документацією;
коли під час ідентифікації цього об'єкта не виявлено розбіжностей між його
фактичними фізичними характеристиками та такою документацією;
документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що
підтверджують фізичний (технічний) стан поліпшень, проведених
документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що
спеціалізованими організаціями, які відповідно до законодавства мають підтверджують фізичний (технічний) стан поліпшень, складені
право виконувати такі роботи.
(виготовлені) спеціалізованими організаціями, які відповідно до
законодавства мають право виконувати такі роботи.
У разі відсутності будь-якого із зазначених документів подається документ,
що підтверджує проведення натурних обмірів або обстеження фізичного
У разі відсутності будь-якого із зазначених документів, якщо це
(технічного) стану власником (балансоутримувачем) об'єкта оцінки або передбачено договором про проведення оцінки майна, подається
особою, яка уповноважена управляти цим об'єктом оцінки, скріплений документ, що підтверджує проведення натурних обмірів або обстеження
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підписом керівника суб'єкта господарювання, або оцінювачем, який фізичного (технічного) стану власником (балансоутримувачем) об'єкта
безпосередньо проводить оцінку об'єкта оцінки, скріплений підписом оцінки або особою, яка уповноважена управляти цим об'єктом оцінки,
керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.
скріплений підписом керівника суб'єкта господарювання, або оцінювачем,
який безпосередньо проводить оцінку об'єкта оцінки, скріплений підписом
Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку майна
керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.
Здійснення натурних обмірів, обстеження фізичного (технічного) стану
об'єкта нерухомості проводиться з дотриманням вимог Інструкції про
порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого
майна.
Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку майна.

Заступник Директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності
Фонду державного майна
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