
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від __________________ № ________  
 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до нормативно-правових актів  

Кабінету Міністрів України 
 

1. У Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 

2003 р., № 51, ст. 2669; 2005 р., № 37, ст. 2299; 2008 р., № 100, ст. 3317; 2009 

р., № 20, ст. 645, № 28, ст. 939, № 66, ст. 2287; 2011 р., № 95, ст. 3462; 2015 р., 

№ 28, ст. 810;  2015 р., № 100, ст. 3435): 

1) у пункті 94: 

 після слів «Якщо на конкурс» доповнити знаками та словами «(перший 

продаж)»; 

слова  «початкова ціна і» виключити; 

доповнити пункт  абзацом другим такого змісту: 

«У разі повторного продажу на конкурсі пакета акцій акціонерного 

товариства, попередній продаж якого не відбувся через відсутність попиту, 

надійшла заява від одного покупця, ціна його продажу встановлюється на 

підставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не 

може бути менше результатів незалежної оцінки, проведеної  на нову дату 

оцінки - дату проведення конкурсу. При цьому інвентаризація та аудит, 

передбачені у пункті 9 цієї Методики, не проводяться.». 

2) доповнити пункт 96 абзацом третім такого змісту: 

   «У процесі проведення оцінки забезпечується здійснення аналізу 

чутливості одержаного результату ринкової вартості пакета акцій до зміни 

основного фактору (основних факторів), що впливають на формування 

ринкової вартості (мають вирішальне значення на формування дохідності 

діяльності, попит на подібні активи), у разі потреби - із використанням 

математичних моделей, опис та підсумки якого зазначаються у звіті про 

оцінку.».  

    Вважати абзац третій відповідно абзацом четвертим. 

2)  пункт 97 викласти в такій редакції: 



«На підставі отриманих результатів оцінки пакета акцій орган 

приватизації за умови наявності позитивного загального висновку рецензента  

акта оцінки або звіту про оцінку затверджує результати оцінки (акт оцінки 

або висновок про вартість) шляхом видання наказу. 

Під час встановлення початкової ціни пакета акцій для продажу на 

конкурсі конкурсною комісією розглядаються наступні матеріали:  

 висновок про вартість та інші матеріали звіту про оцінку пакета акцій;  

 пропозиції і рекомендації радників,  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 надходження); 

 надані органом приватизації аналітичні матеріали щодо результатів 

опрацювання впливу зміни основного фактору (основних факторів) на 

формування ринкової вартості пакета акцій згідно з результатами аналізу 

чутливості, який міститься у звіті про оцінку, за період від дати оцінки та на 

їх основі -  пропозиції щодо встановлення початкової ціни або діапазону її 

значення; 

  інформацію про підсумки попередніх продажів в процесі приватизації 

пакета акцій та/або пакетів акцій подібних за галузевою ознакою підприємств 

(у разі наявності).  

 Початкова ціна контрольних пакетів акцій, що належить до групи Г, або 

паливно-енергетичного комплексу, яка встановлена органом приватизації 

(конкурсною, аукціонною комісією) може бути переглянута за пропозицією 

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, в бік збільшення або 

зменшення.». 

2. Підпункт 4 пункту 3 Положення про робочу групу з підготовки 

рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України 

щодо приватизації та умов продажу об‘єктів державної  власності, що 

підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2015 р. № 525 (Урядовий кур‘єр, 2015,  07, 29.07.2015 

№ 136; Офіційний вісник України, 2015 № 60 (07.08.2015), ст. 1955), 

викласти в такій редакції: 

«підготовка пропозицій щодо перегляду початкової  ціни пакетів акцій 

об‘єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають 

приватизації, в бік збільшення або зменшення.». 

 

_____________________ 


