
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку визначення 

оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу» 

 
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

I. Загальні положення I. Загальні положення 

2. Під час проведення стандартизованої оцінки визначається 

оціночна вартість Пакета акцій із застосуванням методичних 
підходів згідно з пунктом 90 Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033) (далі - 

Методика оцінки майна), та цим Порядком з подальшим 
узагальненням отриманих результатів.  

Оціночна вартість Пакета акцій рекомендується органом 

приватизації для розгляду аукціонною комісією для 

встановлення початкової ціни такого Пакета акцій для 

перших торгів.  

2. Під час проведення стандартизованої оцінки визначається 

оціночна вартість Пакета акцій із застосуванням методичних 
підходів згідно з пунктом 90 Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033) (далі - 

Методика оцінки майна), та цим Порядком з подальшим 
узагальненням отриманих результатів.  

Оціночна вартість Пакета акцій враховується для 

встановлення початкової ціни такого Пакета акцій для 

перших торгів.  

4. В акті оцінки пакета акцій містяться рекомендації органу 

приватизації аукціонній комісії щодо початкової ціни 

Пакета акцій для перших торгів конкурентного продажу. 

Якщо перші торги конкурентного продажу Пакета акцій не 

відбулися через відсутність попиту, акт оцінки такого 

пакета протягом його строку дії використовується для 

чергових торгів Пакета акцій на конкурентних засадах.  

4. Акт оцінки пакета акцій використовується для 

встановлення початкової ціни Пакета акцій для перших 

торгів конкурентного продажу. 

5.                                                       … 

У разі прийняття рішення органом приватизації на підставі 

відповідних рекомендацій аукціонної комісії про проведення 

незалежної оцінки Пакета акцій для визначення його ринкової 
вартості, а також у разі закінчення строку дії акта оцінки пакета 
акцій такий акт оцінки вважається недійсним. 

5.                                                   … 

У разі прийняття рішення органом приватизації про проведення 
незалежної оцінки Пакета акцій для визначення його ринкової 

вартості, а також у разі закінчення строку дії акта оцінки пакета 
акцій такий акт оцінки вважається недійсним. 

II. Етапи проведення стандартизованої оцінки Пакета 

акцій 

II. Етапи проведення стандартизованої оцінки Пакета 

акцій 



2. Стандартизована оцінка Пакета акцій проводиться на підставі 

передбачених цим Порядком вихідних даних, які необхідні для 
застосування методичних підходів.  

До вихідних даних, які надаються акціонерним товариством, 
Пакет акцій якого оцінюється (далі - Акціонерне товариство), 

належать: 

… 

3) довідка про балансову вартість необоротних активів 
Акціонерного товариства за формою згідно з додатком 2 до 

цього Порядку, із зазначенням інформації про проведення їх 
останньої переоцінки з метою відображення її результатів в 

бухгалтерському обліку або введення в експлуатацію, у разі 
якщо такої переоцінки не було; 

2. Стандартизована оцінка Пакета акцій проводиться на підставі 

передбачених цим Порядком вихідних даних, які необхідні для 
застосування методичних підходів.  

До вихідних даних, які надаються акціонерним товариством, 
Пакет акцій якого оцінюється (далі - Акціонерне товариство), 

належать: 

… 

3) довідка про балансову вартість нерухомого майна, крім 

об’єктів незавершеного капітального будівництва 

Акціонерного товариства за формою згідно з додатком 2 до 
цього Порядку, із зазначенням інформації про проведення його 

останньої переоцінки з метою відображення її результатів в 
бухгалтерському обліку або введення в експлуатацію, у разі 
якщо такої переоцінки не було; 

3. Під час стандартизованої оцінки Пакета акцій 

використовується також відповідним чином опрацьована 
інформація про: 

процентні ставки у річному обчисленні за депозитами банків 

України; 

фінансовий стан Акціонерного товариства; 

фінансово-економічні показники за видами економічної 
діяльності; 

результати продажу пакетів акцій Акціонерного товариства, а 

також подібних до нього за видом економічної діяльності 
акціонерних товариств за конкурсом, на аукціонах на фондових 
біржах за визначений цим Порядком період; 

 

3. Під час стандартизованої оцінки Пакета акцій 

використовується також відповідним чином опрацьована 
інформація про: 

процентні ставки у річному обчисленні за депозитами банків 

України; 

фінансовий стан Акціонерного товариства; 

фінансово-економічні показники за видами економічної 
діяльності; 

результати продажу пакетів акцій Акціонерного товариства, а 

також подібних до нього за видом економічної діяльності 
акціонерних товариств за конкурсом, на аукціонах на фондових 
біржах за визначений цим Порядком період та інформація про 

такі акціонерні товариства, що міститься в інформаційних 

повідомленнях про проведення конкурсів, аукціонів на 

фондових біржах з продажу їх пакетів акцій та в інших 



 

перелік акціонерних товариств, пакети акцій яких були 

продані за визначений цим Порядком період та які є 

подібними за видом економічної діяльності до Акціонерного 

товариства, а також інформація про такі акціонерні 

товариства, що міститься в інформаційних повідомленнях 

про проведення конкурсів з продажу їх пакетів акцій та в 

інших джерелах згідно з цим Порядком.  

джерелах згідно з цим Порядком; 

середньозважену ціну продажу однієї акції Акціонерного 

товариства на аукціонах на фондових біржах, визначену за 

шість місяців до дати оцінки; 

початкову ціну однієї акції в Пакеті акцій, встановлену для 

продажу на аукціонах на фондових ринках, що не відбулись 

внаслідок відсутності попиту, за шість місяців до дати 

оцінки. 

III. Майновий підхід до оцінки Пакета акцій та порядок 

його застосування 

III. Майновий підхід до оцінки Пакета акцій та порядок 

його застосування 

1. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій з використанням 

майнового підходу здійснюється на підставі копії форми № 1, 
складеної на останню звітну дату (з урахуванням вимог абзаців 

другого, третього пункту 1 розділу IV цього Порядку), за такою 
формулою: 

В пм = (В а - В з) 

 

Р п  
________ 

СК 
 К вл, (1) 

де В пм - оціночна вартість Пакета акцій, визначена шляхом 
застосування майнового підходу, тис. грн; 

В а - сукупна вартість усіх активів Акціонерного товариства, у 

тому числі переоцінена вартість основних засобів, об'єктів 

незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних 

активів, тис. грн; 

В з - сукупна балансова вартість усіх довгострокових та 
поточних зобов'язань і забезпечень, а також зобов'язань, 
пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття, тис. грн; 

1. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій з використанням 

майнового підходу здійснюється на підставі копії форми № 1, 
складеної на останню звітну дату (з урахуванням вимог абзаців 

другого, третього пункту 1 розділу IV цього Порядку), за такою 
формулою: 

В пм = (В а - В з) 

 

Р п  
________ 

СК 
 К вл, (1) 

де В пм - оціночна вартість Пакета акцій, визначена шляхом 
застосування майнового підходу, тис. грн; 

В а - сукупна вартість усіх активів Акціонерного товариства, у 

тому числі переоцінена вартість нерухомого майна, крім 

об’єктів незавершенного капітального будівництва, тис. грн; 

В з - сукупна балансова вартість усіх довгострокових та 

поточних зобов'язань і забезпечень, а також зобов'язань, 
пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття, тис. грн; 

Р п - кількість акцій в Пакеті акцій, шт.; 



Р п - кількість акцій в Пакеті акцій, шт.; 

СК - загальна кількість випущених акцій, на які поділений 

статутний капітал, шт.; 

К вл - коефіцієнт властивостей Пакета акцій, визначений 
відповідно до додатка 3 до цього Порядку.  

СК - загальна кількість випущених акцій, на які поділений 

статутний капітал, шт.; 

К вл - коефіцієнт властивостей Пакета акцій, визначений 
відповідно до додатка 3 до цього Порядку.  

3. Переоцінці підлягає залишкова балансова вартість груп 

основних засобів, нематеріальних активів, а також балансова 
вартість об'єктів незавершених капітальних інвестицій.  

Класифікація зазначених активів здійснюється шляхом 
застосування методу статистичних групувань за такими 

групувальними ознаками: 

вид активів; 

строк від останньої переоцінки до дати оцінки.  

З цією метою активи відповідно до їх виду поділяються на такі 
групи: 

нерухомість; 

машини, обладнання; 

інші рухомі речі; 

нематеріальні активи. 

У разі наявності в бухгалтерському обліку активів (основних 
засобів, нематеріальних активів), залишкова балансова вартість 

яких на дату форми № 1 дорівнює нулю, з таких активів 
формують окремі групи відповідно до їх виду. Залишкова 
вартість зазначених активів розраховується як 10 відсотків від їх 

первісної балансової вартості і включається до відповідних груп 

3. З метою визначення переоціненої вартості нерухомого 

майна, крім об’єктів незавершеного капітального 

будівництва Акціонерного товариства до показника 

залишкової балансової вартості такого майна 

застосовуються визначені Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України індекси зміни вартості будівельних 

робіт за період від останньої переоцінки або дати введення в 

експлуатацію, у разі якщо такої переоцінки не було, до дати 

оцінки. 



активів, залишкова вартість яких відмінна від нуля. 

Кожна з таких груп за строком від останньої переоцінки до дати 

оцінки поділяється на такі підгрупи: 

введено в експлуатацію (переоцінено) за період від 01 січня 
2016 року до дати оцінки; 

введено в експлуатацію (переоцінено) за період від 01 січня 

2010 року до 01 січня 2016 року; 

введено в експлуатацію (переоцінено) за період від 01 січня 
2003 року до 01 січня 2010 року; 

введено в експлуатацію (переоцінено) за період від 01 січня 

1991 року до 01 січня 2003 року; 

введено в експлуатацію (переоцінено) до 01 січня 1991 року.  

4. Переоцінена вартість груп активів розраховується за такою 
формою: 

В а = В па     , (2) 

де В па - залишкова балансова вартість групи активів, тис. грн; 

І - визначені Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 
або Державною службою статистики України такі індекси: 

зміни вартості будівельно-монтажних робіт - застосовується до 

показників вартості об'єктів нерухомості, що є введеними в 
експлуатацію або незавершеними будівництвом; 

зміни вартості промислової продукції - застосовується до 
показників вартості машин та обладнання, у тому числі 

 



транспортних засобів; 

індекси споживчих цін - застосовується до показників вартості 

інших об'єктів; 

  - середня геометрична величина індексів за період від дати 
останньої переоцінки балансової вартості або введення в 

експлуатацію, якщо переоцінки не було, групи, сформованої за 
видом основних засобів, нематеріальних активів, чи від дати 
освоєння витрат на створення об'єкта незавершених капітальних 

інвестицій до дати оцінки; 

i - порядковий номер періоду, за який визначено індекс; 

m - кількість періодів, щодо яких визначаються індекси. 

6. Розрахунок оціночної вартості однієї акції здійснюється 
шляхом ділення вартості Пакета акцій на кількість акцій в 

такому пакеті і відображається в акті оцінки пакета акцій.  

6. Розрахунок оціночної вартості однієї акції здійснюється 
шляхом ділення вартості Пакета акцій на кількість акцій в 

такому пакеті і відображається в акті оцінки пакета акцій. Якщо 

результат розрахунку виявиться менше однієї копійки, 

вартість однієї акції Акціонерного товариства становить 

одну копійку. 

IV. Дохідний підхід до оцінки Пакета акцій та порядок 

його застосування 

IV. Дохідний підхід до оцінки Пакета акцій та порядок його 
застосування 

1. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням 
дохідного підходу здійснюється на підставі завірених копій 

документів, зазначених у підпункті 1, 2 пункту 2 розділу II 
цього Порядку, або роздруківки скриншоту, розміщеного на 

сторінці інтернет-ресурсу офіційного сайта Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, розпорядника Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, із зображенням таких 
документів. Для розрахунку використовується також 

відповідним чином опрацьована інформація, зазначена в абзацах 
другому - четвертому пункту 3 розділу II цього Порядку.  

Якщо датою оцінки визначено останнє число року, 

1. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням 
дохідного підходу здійснюється на підставі завірених копій 

документів, зазначених у підпункті 1, 2 пункту 2 розділу II 
цього Порядку, або роздруківки скриншоту, розміщеного на 

сторінці інтернет-ресурсу офіційного сайта Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, розпорядника Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, із зображенням таких 
документів. Для розрахунку використовується також 

відповідним чином опрацьована інформація, зазначена в абзацах 
другому - четвертому пункту 3 розділу II цього Порядку.  

Якщо датою оцінки визначено останнє число року, 



стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу 

здійснюється на підставі фінансової звітності Акціонерного 
товариства за формами № 1, № 2 за два попередні повні роки до 
дати оцінки та за третій квартал року, на останнє число якого 

призначена дата оцінки. 

Якщо датою оцінки визначено останнє число січня або лютого, 
стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу 

здійснюється на підставі фінансової звітності Акціонерного 
товариства (форми № 1, № 2) за три попередні до дати оцінки 
повні календарні роки. 

стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу 

здійснюється на підставі фінансової звітності Акціонерного 
товариства за формами № 1, № 2 за два попередні повні роки до 
дати оцінки та за третій квартал року, на останнє число якого 

призначена дата оцінки. 

Якщо датою оцінки визначено останнє число січня - травня, 
стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу 

здійснюється на підставі фінансової звітності Акціонерного 
товариства (форми № 1, № 2) за три попередні до дати оцінки 
повні календарні роки. 

2. Дохідний підхід до оцінки Пакета акцій застосовується 
шляхом капіталізації грошового потоку з поправкою на 
коефіцієнт властивостей Пакета акцій.  

… 

визначення прогнозованого грошового потоку за рік, в якому 

проводиться оцінка; 

… 

 

2. Дохідний підхід до оцінки Пакета акцій застосовується 
шляхом капіталізації грошового потоку з поправкою на 
коефіцієнт властивостей Пакета акцій.  

… 

визначення прогнозованого грошового потоку за рік, в якому 

проводиться оцінка, у разі якщо дата оцінки призначена на 

останнє число шостого - дванадцятого місяця такого року; 

… 

4. Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться 
оцінка, визначається на підставі фінансової звітності 

Акціонерного товариства (форма № 2) за останній звітний 
квартал такого року за такою формулою: 

4. Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться 
оцінка у випадках, передбачених пунктом 2 цього розділу, 

визначається на підставі фінансової звітності Акціонерного 
товариства (форма № 2) за останній звітний квартал такого року 

за такою формулою: 

16. Розрахунок оціночної вартості однієї акції із застосуванням 
дохідного підходу здійснюється шляхом ділення вартості 
Пакета акцій на кількість акцій у такому пакеті і відображається 

в акті оцінки пакета акцій.  

16. Розрахунок оціночної вартості однієї акції із застосуванням 
дохідного підходу здійснюється шляхом ділення вартості 
Пакета акцій на кількість акцій у такому пакеті і відображається 

в акті оцінки пакета акцій. Якщо результат розрахунку 

виявиться менше однієї копійки, вартість однієї акції 

Акціонерного товариства становить одну копійку.  

V. Порівняльний підхід до оцінки Пакета акцій та 
порядок його застосування 

V. Порівняльний підхід до оцінки Пакета акцій та порядок його 
застосування 



2. Визначення оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням 

методу ринкових мультиплікаторів відбувається у такій 
послідовності: 

складання переліку акціонерних товариств, подібних до 
Акціонерного товариства, за основним видом економічної 

діяльності (першими трьома цифрами коду виду економічної 

діяльності) (далі - подібні акціонерні товариства); 

 

 

 

… 

 

2. Визначення оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням 

методу ринкових мультиплікаторів відбувається у такій 
послідовності: 

складання переліку акціонерних товариств, подібних до 
Акціонерного товариства, за основним видом економічної 

діяльності (першими чотирма цифрами коду виду 

економічної діяльності або першими трьома цифрами коду 

виду економічної діяльності (у разі відсутності подібних 

акціонерних товариств за першими чотирма цифрами коду 

виду економічної діяльності), пакети акцій яких були 

продані за конкурсом або на аукціонах на фондових біржах 

за визначений цим Порядком період) (далі - подібні 

акціонерні товариства); 

… 

 

6. Ринковий мультиплікатор, визначення якого ґрунтується на 
цінах продажу пакетів акцій Акціонерного товариства або 
подібних акціонерних товариств за конкурсом, розраховується 

шляхом ділення скоригованої на відповідний коефіцієнт 
властивостей пакета акцій ціни продажу відповідного 

стовідсоткового пакета акцій кожного із зазначених акціонерних 
товариств на певний фінансово-економічний показник його 
діяльності у відповідному звітному періоді: 

М ni = ( 

Ц n  
_______ 

Р n* 
 СК*  К вл*) / П ni, (9) 

 

де М ni - значення ринкового мультиплікатора (М n 1, М n 2, М n 3, 

...), визначеного на підставі інформації про продаж пакета акцій 
Акціонерного товариства або n подібного до нього акціонерного 

6. Ринковий мультиплікатор, визначення якого ґрунтується на 
цінах продажу пакетів акцій Акціонерного товариства або 
подібних акціонерних товариств за конкурсом, розраховується 

шляхом ділення скоригованої на відповідний коефіцієнт 
властивостей пакета акцій ціни продажу відповідного 

стовідсоткового пакета акцій кожного із зазначених акціонерних 
товариств на певний фінансово-економічний показник його 
діяльності у відповідному звітному періоді: 

М ni = ( 

Ц n  
_______ 

Р n* 
 СК*  К вл*) / П ni,  (8) 

 

де М ni - значення ринкового мультиплікатора (М n 1, М n 2), 

визначеного на підставі інформації про продаж пакета акцій 
Акціонерного товариства або n подібного до нього акціонерного 



товариства за конкурсом та i фінансово-економічного показника 

його діяльності; 

… 

П ni - значення i фінансово-економічного показника діяльності 
Акціонерного товариства або n подібного до нього акціонерного 

товариства у відповідному році (наприклад, балансова вартість 

усіх активів (П 1); балансова вартість власного капіталу (П 

2); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (П 3); показник EBITDA (П 4) та інші). 

… 

 

товариства за конкурсом та i фінансово-економічного показника 

його діяльності; 

… 

П ni - значення i фінансово-економічного показника діяльності 
Акціонерного товариства або n подібного до нього акціонерного 

товариства у відповідному році (наприклад, чистий дохід 

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     

(П 1); показник EBITDA (П 2). 

… 

7. Ринковий мультиплікатор, визначення якого ґрунтується на 
середньозважених за шість місяців до дати оцінки цінах однієї 

акції подібних акціонерних товариств на аукціоні на фондових 
біржах, розраховується за такою формулою: 

    М ni = (Ц n  СК*  К вл*) / П ni, (11) 

 
де М ni - значення ринкового мультиплікатора (М n 1, М n 2, М n 3, 

...), визначеного на підставі інформації про середньозважену 

ціну однієї акції n - подібного акціонерного товариства та i 
фінансово-економічного показника його діяльності; 

… 

П ni - значення i фінансово-економічного показника діяльності n 
подібного акціонерного товариства за період шість - дванадцять 

місяців до дати оцінки (наприклад, балансова вартість усіх 

активів (П 1); балансова вартість власного капіталу (П 2); 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

7. Ринковий мультиплікатор, визначення якого ґрунтується на 
середньозважених за шість місяців до дати оцінки цінах однієї 

акції подібних акціонерних товариств на аукціон і на фондових 
біржах, розраховується за такою формулою: 

    М ni = (Ц n  СК*  К вл*) / П ni, (10) 

де М ni - значення ринкового мультиплікатора (М n 1, М n 2), 
визначеного на підставі інформації про середньозважену ціну 
однієї акції n - подібного акціонерного товариства та i 

фінансово-економічного показника його діяльності; 

… 

П ni - значення i фінансово-економічного показника діяльності n 
подібного акціонерного товариства за період шість - дванадцять 
місяців до дати оцінки (наприклад, чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П 1); показник 

EBITDA (П 2)) . 



робіт, послуг) (П 3); показник EBITDA (П 4) та інші). 

… 

 

 

… 

 

15. За результатами застосування методів, зазначених в пункті 1 

цього розділу, розраховується оціночна вартість однієї акції в 
Пакеті акцій як середньоарифметична величина значень вартості 

однієї акції, отриманих за зазначеними методами. У разі 
неможливості застосування одного із методів порівняльного 
підходу внаслідок відсутності інформації, наведеної в абзаці 

п'ятому пункту 3 розділу II цього Порядку, вартість однієї акції 
Акціонерного товариства дорівнює результату, отриманому 

внаслідок застосування іншого методу. 

15. За результатами застосування методів, зазначених в пункті 1 

цього розділу, розраховується оціночна вартість однієї акції в 
Пакеті акцій як середньоарифметична величина значень вартості 

однієї акції, отриманих за зазначеними методами. У разі 
неможливості застосування одного із методів порівняльного 
підходу внаслідок відсутності інформації, наведеної в абзаці 

п'ятому пункту 3 розділу II цього Порядку, вартість однієї акції 
Акціонерного товариства дорівнює результату, отриманому 

внаслідок застосування іншого методу. Якщо результат 

розрахунку виявиться менше однієї копійки, вартість однієї 

акції Акціонерного товариства становить одну копійку.  

VI. Порядок узгодження результатів розрахунку вартості Пакета 

акцій, отриманих із застосуванням методичних підходів  

VI. Порядок узгодження результатів розрахунку вартості Пакета 

акцій, отриманих із застосуванням методичних підходів  

1. Узгодження результатів розрахунку оціночної вартості однієї 
акції, отриманих із застосуванням усіх методичних підходів, 

проводиться таким чином: 

у разі отримання найбільшого значення оціночної вартості 
однієї акції за результатами застосування порівняльного підходу 

узгоджене значення оціночної вартості однієї акції 
Акціонерного товариства дорівнює такому результату; 

в іншому разі узгодження проводиться залежно від розміру 
Пакета акцій за схемою узгодження результатів оцінки, 

наведеною у додатку 9 до цього Порядку.  

 

 

1. Узгодження результатів розрахунку оціночної вартості однієї 
акції, отриманих із застосуванням усіх методичних підходів, 

проводиться таким чином: 

у разі отримання найбільшого значення оціночної вартості 
однієї акції за результатами застосування порівняльного підходу 

узгоджене значення оціночної вартості однієї акції 
Акціонерного товариства дорівнює такому результату; 

в іншому разі узгодження проводиться залежно від розміру 
Пакета акцій за схемою узгодження результатів оцінки, 

наведеною у додатку 9 до цього Порядку; 

Якщо узгоджене значення оціночної вартості однієї акції в 

Пакеті акцій більше середньозваженої ціни продажу однієї 

акції Акціонерного товариства на аукціонах на фондових 

біржах, визначеної за шість місяців до дати оцінки, або 

початкової ціни однієї акції в Пакеті акцій, встановленої для 



 

 

 

 

 

 

 

 

Узгоджене значення оціночної вартості однієї акції в Пакеті 
акцій зазначається в акті оцінки, складеному за формою, 

наведеною в додатку 1 до цього Порядку, з двома знаками після 
коми. 

продажу на аукціонах на фондових біржах, що не відбулись 

внаслідок відсутності попиту, за шість місяців до дати 

оцінки, оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій 

дорівнює зазначеній середньозваженій ціні продажу або 

початковій ціні. У разі наявності водночас інформації про 

середньозважену ціну продажу та початкову ціну оціночна 

вартість однієї акції в Пакеті акцій дорівнює 

середньозваженій ціні продажу. 

У разі наявності інформації про початкову ціну однієї акції в 

Пакеті акцій, встановлену для продажу на аукціонах на 

фондових біржах, що не відбулись внаслідок відсутності 

попиту, яка дорівнює 0,01 гривні, стандартизована оцінка 

однієї акції в Пакеті акцій за методичними підходами не 

проводиться. Оціночна вартість такої акції становить 0,01 

гривні. 

Узгоджене значення оціночної вартості однієї акції в Пакеті 
акцій зазначається в акті оцінки, складеному за формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Порядку, з двома знаками після 

коми. Значення оціночної вартості Пакета акцій в акті 

оцінки вказується в тисячах гривень з п’ятьма знаками 

після коми. 

3. У разі застосування лише одного методичного підходу 
результатом узгодження є значення оціночної вартості однієї 
акції, отримане за таким підходом. 

3. У разі застосування лише одного методичного підходу 
результатом узгодження є значення оціночної вартості однієї 
акції, отримане за таким підходом, з урахуванням абзацу 

четвертого пункту 1 цього розділу. 

 

Директор Департаменту оцінки майна,  
майнових прав та  
професійної оціночної діяльності                                      Н. Кравцова 

 

 


