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РЕЄСТР 
юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у листопаді 2009 року договір 
з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, 
що перебуває в державній власності 

Код за 
ЄДРПОУ

Номер 
дого-
вору

Дата укла-
дення (пере-
укладення) 
договору

Повна назва 
юридичної особи

Фактичне місцезнаходження 
юридичної особи

Керівник

Львівська область
32801408 508 02.11.09 Західна універсальна 

товарна біржа
79005, м. Львів, вул. І. Франка, 9,
тел. (032) 225-56-83

Коруд 
Володимир 
Богданович

32484157 519 06.11.09 Товарна біржа «Наша» 79035, м. Львів, вул. Зелена, 251,
тел. (032) 225-73-29, 225-76-87

Філатов Леонід 
Васильович

33562323 541 20.11.09 Товарна біржа «Львівська 
універсальна»

79058, м. Львів, 
пр. Чорновола, 63, оф. 606,
тел. (032) 290-13-58, 297-18-25

Пігуляк Василь 
Миколайович

Дніпропетровська область
25957609 510 03.11.09 Правобережна товарна 

біржа
51931, м. Дніпродзержинськ, 
просп. Леніна, 35с,
тел. (05692) 3-83-38, (0569) 53-11-24

Поляков Ігор 
Геннадійович

24998368 539 19.11.09 Товарна Біржа «Універсал» 49009, м. Дніпропетровськ, 
вул. Артема, 14, кв. 36,
тел. (0562) 35-28-88, (056) 374-28-99

Полушин Юрій 
Миколайович

34985778 542 20.11.09 Товарна біржа 
«Дніпропетровська 
універсальна»

49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Харківська, 3, оф. 20,
тел. (0562) 38-68-00

Суржик Сергій 
Юрійович

Запорізька область
30654056 511 03.11.09 ТОВ «НЕКОС+» 71100, м. Бердянськ, 

вул. Р. Люксембург, 21/52, кімн. 38,
тел. (06153) 7-40-78, 7-23-70

Брусняк Максим 
Валентинович

Луганська область
25369887 514 03.11.09 Концерн «Луганський 

інвестиційний фондовий 
центр»

 91055, м. Луганськ, 
вул. Октябрська, 43,
тел. (0642) 52-72-12, 52-72-57

Ковальов 
Олексій 
Миколайович

24193437 524 09.11.09 ТОВ «Ексклюзив» 93100, м. Лисичанськ, 
вул. Калініна, 106,
тел. (06451) 7-28-59,7-32-66

Соколов 
Олександр 
Володимирович

Чернігівська область
33800379 517 06.11.09 Товарна біржа «Поліська» 14017, м. Чернігів, 

просп. Перемоги, 39,
тел. (04622) 4-11-47

Авраменко 
Віктор 
Анатолійович

Полтавська область
32996161 518 06.11.09 Центральна універсальна 

біржа
36008, м. Полтава, 
вул. Фрунзе, 146а,
тел. (0532) 67-88-83

Хатьонка Дмитро 
Петрович

36792434 527 09.11.09 Приватне підприємство 
«Регіональний інвестиційний 
центр аукціонів»

36014, м. Полтава, 
вул. Монастирська, 5/7,
тел. (0532) 56-58-48

Ірза Іван 
Сергійович

35868643 548 23.11.09 Товарна біржа «Товарна 
центральна біржа»

36037, м. Полтава, вул. Леніна, 91,
тел. (0532) 57-22-84, 57-22-85

Кожушко Сергій 
Вікторович

25160199 557 27.11.09 Товарна біржа «Полтавська 
регіональна біржа 
нерухомості»

36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2а,
тел. (05322) 7-27-96

Москаленко 
Олександр 
Петрович
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Код за 
ЄДРПОУ

Номер 
дого-
вору

Дата укла-
дення (пере-
укладення) 
договору

Повна назва 
юридичної особи

Фактичне місцезнаходження 
юридичної особи

Керівник

м. Київ
31513202 520 06.11.09 ТОВ «Інформаційно-аналітична 

група «Аукціон»
03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5а,
тел. (044) 537-28-70

Русенко Василь 
Ярославович

35917648 528 10.11.09 ТОВ «Дім аукціонів» 01001, м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 11,
тел. (044) 287-74-86

Овчар Олександр 
Михайлович

Київська область
32201633 525 09.11.09 Приватне підприємство 

«Агентство консалтингу»
07100, м. Славутич, 
вул. Героїв Дніпра, 2,
тел. (04579) 2-47-80, 2-47-85

Нікітенко Лариса 
Михайлівна

Житомирська область
36315373 526 09.11.09 Приватне підприємство 

«Едельвейс-Луг»
11301, смт Лугини, вул. Мічуріна, 24,
тел. (096) 346-07-80

Квятковська 
Оксана 
Володимирівна

30198817 531 12.11.09 Підприємство «Шанс» Союзу 
організацій інвалідів України

10002, м. Житомир, вул. Жуйко, 3,
тел. (0412) 44-65-69, 43-01-49

Медведєва 
Наталія 
Євгенівна

Хмельницька область
33108752 529 10.11.09 Південно-Західна універсальна 

товарна біржа
32300, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Князів Коріатовичів, 4/49,
тел. (03849) 3-79-09, 3-95-88

Гнідко Сергій 
Іванович

Рівненська область
32922461 538 19.11.09 Універсальна товарна біржа 

«Україна-Захід»
34400, м. Кузнецовськ, 
вул. Будівельників, 18, корп. 3, кв. 39,
тел. (03636) 3-99-46, (0362) 22-14-27

Прокопчук Олег 
Михайлович

Тернопільська область
24633431 540 19.11.09 Товарна біржа «Тернопільська 

біржа нерухомості»
46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 7,
тел. (0352) 52-62-75

Венгринович 
Оксана 
Михайлівна

Одеська область
35502299 543 20.11.09 ТОВ «РАДА-ЦЕНТР» 65070, м. Одеса, 

вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 1а,
тел. (048) 780-04-21

Каплун Михайло 
Васильович

Херсонська область
31653472 544 20.11.09 Товарна біржа «Херсонська 

обласна товарна біржа»
73000, м. Херсон, вул. Гоголя, 11,
тел. (0552) 46-09-72, 46-03-89

Акулов Юрій 
Вікторович

Донецька область
25095220 545 20.11.09 Товарна біржа «Феміда» 83086, м. Донецьк, 

вул. Постишева, 13, кв. 1,
тел. (062) 382-61-62, 382-61-63

Тюрін Сергій 
Євгенійович

13480316 553 25.11.09 Донецька товарна біржа 83086, м. Донецьк, 
вул. Первомайська, 12,
тел. (062) 338-10-93, 
тел. / факс (062) 335-92-91

Вишневський 
Петро 
Олексійович

Черкаська область
32584117 549 23.11.09 ТОВ «Контакт-сервіс-Авто» 18002, м. Черкаси, вул. Кірова, 52,

тел. (0472) 33-11-39, 32-04-12
Колеснік Павло 
Павлович

Сумська область
31397488 554 25.11.09 Приватне підприємство 

«КФ Консалтинг»
40000, м. Суми, 
вул. Петропавлівська, 74, кімн. 49а,
тел. (0542) 65-04-95

Пінаєв Едуард 
Анатолійович
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
щодо порядку дій емітента та інвесторів 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
I. Внести до Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 
2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50 – 51, ст. 384; 
2009  р., № 17, ст. 236) такі зміни: 

1. Частину третю статті 3 доповнити абзацами 
другим та третім такого змісту: 

«Емісійні цінні папери одного випуску можуть іс-
нувати лише в одній формі. 

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно 
в документарній формі». 

2. У статті 6: 
частину першу доповнити: 
словами «і законодавством про інститути спільно-

го інвестування»; 
абзацом другим такого змісту: 
«Акція є неподільною. Порядок реалізації прав спів-

власників акції (акцій) визначається Цивільним кодек-
сом України та законом, що регулює питання створен-
ня, діяльності та припинення акціонерних товариств»; 

частину третю доповнити абзацом другим такого 
змісту: 

«Акції існують виключно в бездокументарній фор мі»; 
частину п’яту викласти у такій редакції: 
«5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні 

ак ції. У разі існування акцій у документарній формі 
влас никові акцій видається сертифікат акції (акцій). 

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного 
паперу, найменування акціонерного товариства, серія 
і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний 
но мер цінного паперу, тип і клас акцій, номіналь на 
вар тість акції, кількість акцій, що належить власнико-
ві за таким сертифікатом, ім’я (найменування) влас-
ника, підпис керівника емітента або іншої уповнова-
женої особи, засвідчений печаткою емітента (уповно-
важеної особи). 

Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку можуть встановлюватися додаткові рекві-
зити сертифіката акції (акцій)». 

3. Абзац перший частини другої статті 28 замінити 
двома абзацами такого змісту: 

«2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
– розміщення цінних паперів шляхом їх безпосеред-
ньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб, 
кількість яких не перевищує 100. 

Приватне (закрите) розміщення акцій публічного 
акціонерного товариства – розміщення акцій шля-
хом їх безпосередньої пропозиції акціонерам такого 
товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, 
кількість яких не перевищує 100». 

У зв’язку з цим абзаци другий – шістнадцятий 
вважати відповідно абзацами третім – сімнадцятим. 

4. Частину п’яту статті 32 і частину сьому статті 33 
доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Протягом 60 днів з дня завершення розміщення 
цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких 

цінних паперів, орган емітента, уповноважений при-
ймати відповідне рішення, повинен затвердити ре-
зультати розміщення цінних паперів». 

5. Частину першу статті 35 викласти у такій редакції: 
«1. Емітент акцій подає Державній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня 
реєстрації статуту (змін до статуту) в органах дер-
жавної реєстрації звіт про результати відкритого (пу-
блічного) розміщення акцій, а також інші документи, 
визначені Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту. 

Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Дер жав-
ній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-
денний строк з дня затвердження результатів роз-
міщення цінних паперів (крім акцій) органом емітен-
та, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про 
результати розміщення цінних паперів (крім акцій), 
а також інші документи, визначені Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, що необ-
хідні для реєстрації звіту. 

Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, 
що міститься у звіті про результати відкритого (пу-
блічного) розміщення цінних паперів». 

6. Статтю 36 доповнити частиною сьомою такого 
зміс ту: 

«7. У разі визнання емісії недійсною або незатвер-
дження у встановлені законодавством строки ре-
зультатів розміщення цінних паперів органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або 
невнесення (незатвердження) у встановлені зако-
нодавством строки змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного то-
вариства з урахуванням результатів розміщення ак-
цій, емітент цінних паперів зобов’язаний повернути 
інвесторам гроші (майно, майнові права), що надій-
шли як плата за розміщені цінні папери, а інвестори 
зобов’язані повернути емітентові сертифікат (серти-
фікати) цінних паперів, у разі його (їх) отримання, в 
строки, визначені проспектом емісії, але не більше 
шести місяців, в порядку, встановленому Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

За порушення строків, передбачених абзацом 
пер шим цієї частини, емітенти та інвестори сплачу-
ють пеню у розмірі подвійної облікової ставки Націо-
нального банку України». 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублі-

кування*, крім абзаців шостого та сьомого пункту 
2 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 
29 жовтня 2010 року. 

2. Протягом одного року з дня набрання чинності 
цим Законом акціонерні товариства зобов’язані за-
безпечити існування власних акцій в одній обраній 
такими товариствами формі існування. 

Президент України     В. ЮЩЕНКО 
м. Київ
11 червня 2009 року
№ 1522-VI 

                       
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 4 листопада 2009 р. 

№ 204. – Прим. ред.
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1. Визнати такими, що втратили чинність: 
… Указ Президента України від 14 квітня 2009 року № 241 «Про зупинення дії окремих положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 154»*…
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.**

Президент України   В. ЮЩЕНКО
м. Київ
13 жовтня 2009 року
№ 821/2009

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів 
Президента України 
(Витяг)

                       
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2009, 

№ 6, с. 20 – 21. – Прим. ред. 
** Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 20 жовтня 2009 р. 

№ 193. – Прим. ред. 

З метою вдосконалення інвестиційної діяльності 
в Україні та враховуючи рекомендації IX пленарного 
засідання Консультативної ради з питань іноземних 
інвестицій в Україні, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Кабінету Міністрів України: 
1) вжити у двомісячний строк заходи щодо впо-

рядкування та підвищення ефективності діяльнос-
ті органів виконавчої влади, утворених Кабінетом 
Міністрів України консультативних, дорадчих та ін-
ших допоміжних органів з питань залучення інозем-
них інвестицій; 

2) у тримісячний строк: 
а) внести в установленому порядку на розгляд 

Верховної Ради України і забезпечити дальше супро-
водження законопроектів про: 

посилення відповідальності за порушення поряд-
ку видачі документів дозвільного характеру; 

внесення змін до Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» (щодо запровадження прискореної про-
цедури банкрутства); 

удосконалення діяльності промислово-фінансових 
груп (щодо створення сприятливих умов для поєд-
нання банківського, промислового та торговельного 
капіталів); 

врегулювання питання відшкодування з Дер-
жав ного бюджету України сум податку на додану 
вартість підприємствам, більше половини продук-
ції яких експортується, протягом дванадцяти мі-
сяців з дати їх реєстрації платниками такого по-
датку; 

посилення відповідальності за підробку продукції, 
а також за порушення прав інтелектуальної власнос-
ті іноземних суб’єктів господарювання, в тому чис-
лі за незаконне використання комерційних наймену-
вань, брендів. 

б) вжити в установленому порядку заходів щодо: 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні 

сприяння створенню і функціонуванню недержав-
них пенсійних фондів; 

прискорення здійснення митного оформлення то-
варів та інших предметів, що переміщуються через 
митний кордон України; 

проведення переговорів з уповноваженими орга-
нами суміжних держав – членів Європейського Союзу 
щодо запровадження спільного митного контролю в 
пунктах пропуску на державному кордоні України та 
під час митного оформлення вантажів; 

створення та впровадження освітніх програм, що 
сприятимуть розвитку винахідницької діяльності та 
формуванню поваги до права інтелектуальної влас-
ності; 

в) забезпечити в установленому порядку розро-
блення державної програми створення синтетичного 
палива з кам’яного вугілля та державної програми 
видобутку шахтного метану; 

г) опрацювати питання забезпечення рівних умов 
для участі вітчизняних та іноземних інвесторів у кон-
курсах з одержання ліцензій на використання при-
родних ресурсів; 

3) забезпечити прискорення здійснення аналізу 
стану реалізації Державної цільової програми фор-
мування позитивного міжнародного іміджу України 
на період до 2011 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року 
№ 554, та у разі необхідності забезпечити коригу-
вання передбачених нею завдань та заходів; 

4) опрацювати за участю Національного банку 
України питання та в разі необхідності підготува-
ти та внести в установленому порядку на розгляд 
Верховної Ради України законопроект щодо спро-
щення контролю за зовнішньоекономічною діяльніс-
тю, передбачивши, зокрема, продовження строків 
повернення валютної виручки, пом’якшення спеці-
альних санкцій. 

2. Міністерству економіки України до кінця 2009 
року: 

1) розробити та запровадити механізм постійного 
оприлюднення інформації про суб’єктів зовнішньо-
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економічної діяльності, до яких застосовуються спе-
ціальні санкції за Законом України «Про зовнішньо-
економічну діяльність»; 

2) розробити разом із Державним агентством 
України з інвестицій та інновацій, Національним 
агентством України з іноземних інвестицій та роз-
витку заходи щодо стимулювання інвестицій у 
сферу виробництва споживчих товарів, імпорт 
яких становить значну частку на ринку України, та 
внести в установленому порядку відповідні пропо-
зиції; 

3) опрацювати разом із Міністерством аграрної 
політики України, Державним агентством України з 
інвестицій та інновацій, Національним агентством 
України з іноземних інвестицій та розвитку комплек-
сні заходи з активізації залучення інвестицій у сфе-
ру виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції. 

                      
*Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 18 листопада 2009 р. № 214. – Прим. ред. 

3. Запропонувати Національному банку України 
опрацювати питання щодо приведення вимог до ка-
піталу та резервування коштів банків у відповідність 
із міжнародними стандартами та в разі необхідності 
підготувати відповідний законопроект і подати його 
для внесення в установленому порядку на розгляд 
Верховної Ради України. 

4. Запропонувати Верховному Суду України уза-
гальнювати судову практику у спорах, пов’язаних з 
інвестиційною діяльністю і рухом капіталів. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублі-
кування.*

Президент України     В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
10 листопада 2009 року
№ 912/2009

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про передачу до статутного фонду Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України» пакетів акцій деяких відкритих акціонерних товариств 
від 7 жовтня 2009 р. № 1060 
Київ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Міністерству палива та енергетики вжити захо-

дів до: 
передачі у місячний строк із статутного фонду 

Національної акціонерної компанії «Енергетична 
компанія України» до статутного фонду Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» пакетів ак-
цій відкритих акціонерних товариств за переліком 
згідно з додатком; 

забезпечення разом з Фондом державного майна 
у тримісячний строк проведення оцінки зазначених 
пакетів акцій; 

внесення в установленому порядку змін до розміру 
статутного фонду Національної акціо-нерної компа-
нії «Енергетична компанія України» та Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України»; 

внесення в установленому порядку змін до ста-
туту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» в частині предмета діяльності Компанії; 

перереєстрації пакетів акцій Національної акціонер-
ної компанії «Енергетична компанія України» та Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України». 

2. Внести у додаток 2 до постанов Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 1998 р. № 747 «Про утво-
рення Національної акціонерної компанії «Нафто газ 
України» та від 22 червня 2004 р. № 794 «Про ут-
во   рення Національної акціонерної компанії «Енер ге-
тич на компанія України» (Офіційний вісник України, 
2004 р., № 25, ст. 1651; 2007 р., № 44, ст. 1799) змі-
ни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України   Ю. ТИМОШЕНКО

Найменування відкритого 
акціонерного товариства 

Кількість акцій, які передаються 
до статутного фонду Компанії, одиниць 

Номінальна вартість акції, 
гривень

Дніпродзержинська ТЕЦ 101 638 844 0,25 

Херсонська ТЕЦ 118 966 248 0,25 

Одеська ТЕЦ 174 101 600 0,25 

Харківська ТЕЦ-5 295 909 871 1 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 жовтня 2009 р. № 1060 

ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких передаються до статутного фонду 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
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1. Доповнити додаток 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 таки-
ми позиціями: 

«ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 
ВАТ «Херсонська ТЕЦ» 
ВАТ «Одеська ТЕЦ» 
ВАТ «Харківська ТЕЦ-5». 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. № 1060 

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 1998 р. № 747 і від 22 червня 2004 р. № 794

2. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 червня 2004 р. № 794 виключити та-
кі позиції: 

«Дніпродзержинська ТЕЦ  101 638 844  0,25» 
«Херсонська ТЕЦ  118 966 248  0,25 
Одеська ТЕЦ  174 101 600  0,25 
Харківська ТЕЦ-5  295 909 871  1». 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про передачу державних підприємств в управління Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України»  
від 7 жовтня 2009 р. № 1069 
Київ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Погодитися з пропозицією Міністерства пали-

ва та енергетики щодо передачі державних підпри-
ємств за переліком згідно з додатком в управлін-
ня Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України». 

2. Внести у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794 

«Про утворення Національної акціонерної компа-
нії «Енергетична компанія України» (Офіційний ві-
сник України, 2004 р., № 25, ст. 1651; 2007 р., № 
44, ст. 1799; 2008 р., № 89, ст. 2984) зміни, що до-
даються. 

Прем’єр-міністр України  Ю. ТИМОШЕНКО 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 жовтня 2009 р. № 1069 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються в управління 

НАК «Нафтогаз України»

Код згідно 
з ЄДРПОУ 

Найменування підприємства Місцезнаходження 

00131067 державне підприємство «Лисичанська 
ТЕЦ» 

93105, Луганська область, м. Лиси чанськ, 
вул. Енер гетиків, 98 

04623778 державне підприємство «Зуївська 
експериментальна теплоелектроцентраль» 

86783, Донецька область, Харцизький район, 
м. Зугрес, вул. Станційна, 1 

00131050 державне підпри єм  ство «Сєве родо нецька 
ТЕЦ» 

93400, Луганська об   ласть, м. Сєверо донецьк,
вул. Завод ська, 6 

30083966 відкрите акціонерне товариство 
«Миколаївська ТЕЦ» 

54002, м. Миколаїв, Каботажний узвіз, 18 

00130850 державне підприємство «Криворізька 
теплоцентраль» 

50014, Дніпропетров ська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1 

30909683 державне підприємство «Кримські генеруючі 
системи» 

95019, м. Сімферо поль, ГРЕС, 
вул. Монтажна, 1 
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 вересня 2009 р. № 1514

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про участь 
в аукціоні з продажу об’єкта аукціону
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 р. за № 987/17003

1. У додатку 2 виключити позицію 
«Миколаївська ТЕЦ  250052800  0,25». 
2. У додатку 3 виключити такі позиції: 
«Державне підприємство «Кримські генеруючі системи»  30909683 
Державне підприємство «Сєверодонецька ТЕЦ»  00131050»; 
«Державне підприємство «Лисичанська ТЕЦ»  00131067 
Державне підприємство «Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль»  04623778». 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. № 1069 

ЗМІНИ,
що вносяться  у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 червня 2004 р. № 794 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про внесення зміни до пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності
від 7 жовтня 2009 р. № 1201 
Київ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
В абзаці п’ятому пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314* (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168), 
цифру і слова «1 тис. гривень» замінити цифрами і словами «10 тис. гривень».

Прем’єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО

                      
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2007, 

№ 12, с. 43 – 49. – Прим. ред.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
Укра їни від 08.07.2009 № 689 «Про затвердження 
Порядку продажу об’єктів, що підлягають прива-
тизації, разом із земельними ділянками державної 
власності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяви 

про участь в аукціоні з продажу об’єкта аукціону, що 
додається.

2. Департаменту продажу об’єктів нерухомості 
(Т. Буртняк) у триденний строк забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міні стер-
ства юстиції України.

3. Департаменту продажу об’єктів  нерухомості 
(Т. Буртняк) у десятиденний строк після держав-
ної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про внесення зміни у додаток 2 до Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду державного майна 
від 3 грудня 2009 р. № 1287 
Київ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
В абзацах другому і третьому пункту 28 додатка 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати 

за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 34, № 79, ст. 2941; 2008 р., № 69, 
ст. 2313), цифри «50» замінити цифрами «100». 

Прем’єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО
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подати його Департаменту офіційних друкованих 
видань та міжнародної інтеграції (Н. Путівська) 
для опублікування в «Державному інформацій-
ному бюлетені про приватизацію».

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів 

після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти 

на в. о. заступника Голови Фонду О. Шмуляра.

В. о. Голови Фонду   Д. ПАРФЕНЕНКО

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 
«Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації, разом із земельними ділян-
ками державної власності» (далі – Постанова).

1.2. Порядок визначає процедуру подання та роз-
гляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єктів 
державної власності, що належать за класифікаці-
єю Державної програми приватизації до груп А, Д, 
Ж та цілісних майнових комплексів, що належать до 
груп В та Г, разом із земельними ділянками держав-
ної власності.

1.3. До участі в аукціоні допускаються фізичні та 
юридичні особи, що можуть бути покупцями об’єктів 
приватизації відповідно до статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна» і мають згідно 
із Земельним кодексом України право на придбання 
земельних ділянок у власність, сплатили встановле-
ний державним органом приватизації реєстраційний 
внесок, розмір якого не може перевищувати розміру 
одного неоподатковуваного мінімуму доходів грома-
дян, а також гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків 
початкової вартості об’єкта аукціону. 

1.4. Заявник подає заяву про участь в аукціоні 
(далі – заява) за формою, що додається.

ІІ. Порядок подання та розгляду заяви

2.1. Заява заповнюється державною мовою дру-
кованими літерами. Виправлення не допускаються. 

2.2. Додаткові відомості та документи, не перед-
бачені формою заяви, але необхідні для її розгля-
ду, подаються до державного органу приватизації за 
згодою заявника.

2.3. Реєстраційний внесок заяви установлюється 
в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму дохо-
дів громадян. 

2.4. Заява подається до державних органів прива-
тизації за місцезнаходженням об’єкта аукціону. 

2.5. Право підпису заяви мають:
від юридичної особи – керівник, підпис якого за-

свідчується печаткою юридичної особи, або уповно-
важена ним особа (за наявності довіреності, засвід-
ченої в установленому законодавством порядку); 

від фізичної особи – особисто заявник або його 
представник (за наявності довіреності, засвідченої в 
установленому законодавством порядку). 

2.6. Датою подання заяви є дата її прийняття кан-
целярією відповідного державного органу привати-
зації. На заяві, що надійшла до канцелярії відповід-

ПОРЯДОК 
подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єкта аукціону

ного державного органу приватизації, зазначаються 
кількість аркушів документів, які додаються до зая-
ви, дата надходження, вхідний номер, підпис праців-
ника канцелярії, який прийняв заяву, та печатка дер-
жавного органу приватизації. 

2.7. Заява подається у трьох примірниках: 
один примірник заяви зберігається разом з кни-

гою реєстрації заяв учасників аукціону; 
другий примірник після реєстрації заяви надаєть-

ся заявнику; 
третій примірник заяви і подані разом із нею доку-

менти зберігаються у державному органі приватиза-
ції в матеріалах справи з приватизації відповідного 
об’єкта аукціону.

2.8. Після прийняття канцелярією державного ор-
гану приватизації заяви у той самий день вона пе-
редається до відповідного структурного підрозділу 
державного органу приватизації, який є відповідаль-
ним виконавцем, для її розгляду та реєстрації.

2.9. Заява розглядається та реєструється протя-
гом трьох днів з моменту її прийняття канцелярією. 

ІІІ. Порядок реєстрації заяви

3.1. Відомості про заявника вносяться до книги ре-
єстрації учасників аукціону, яка повинна містити такі 
дані: порядковий номер; назву та місцезнаходження 
об’єкта аукціону; вхідний номер, присвоєний канце-
лярією; дату прийняття заяви канцелярією; реєстра-
ційний номер, присвоєний відповідним структурним 
підрозділом державного органу приватизації; дату 
реєстрації заяви; групу, до якої належить об’єкт при-
ватизації; відомості про учасників аукціону відповід-
но до пункту 23 Постанови; прізвище, ім’я, по бать-
кові відповідальної особи відповідного структурного 
підрозділу державного органу приватизації.

Записи про зареєстровані заяви щодо кожного 
окремого об’єкта аукціону мають розпочинатися з 
нової сторінки. 

3.2. Державний орган приватизації відмовляє за-
явнику в реєстрації заяви, якщо:

заява містить виправлення або подана не за вста-
новленою формою; 

відсутні або подані не в повному обсязі докумен-
ти, передбачені формою заяви.

Про причини відмови в реєстрації заяви держав-
ний орган приватизації повідомляє заявника протягом 
трьох днів з моменту прийняття заяви канцелярією. 

Директор Департаменту продажу об’єктів 
нерухомості   Т. БУРТНЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України 
28.09.09 № 1514

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 
27 жовтня 2009 р. за № 987/17003
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Додаток 
до Порядку подання та розгляду заяви про участь 

в аукціоні з продажу об’єкта аукціону

Реєстраційний №                                                          у_________________________________________ 
        (назва державного органу приватизації) 

«___» _________________ 20____ 
 (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні

  Об’єкт аукціону

 Об’єкт приватизації
________________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта приватизації груп А, Д, Ж або цілісного майнового комплексу груп В, Г) 

    ___________________________________________________________________________
      (поштовий індекс)    (місцезнаходження об’єкта приватизації) 

Підприємство, установа, організація, на балансі якого перебуває об’єкт приватизації 

    ____________________________________________________________________
             (код за ЄДРПОУ)    (повне найменування підприємства, установи, організації) 

     __________________________________________________________________________
      (поштовий індекс)    (місцезнаходження підприємства, установи, організації) 

Земельна ділянка площею ________________, що знаходиться __________________________________
________________________________________________________________________________________

 Заявник

   Юридична особа 
________________________________________________________________________________________

(повне найменування заявника) 

держава ________________________________________________________________________________
(повна офіційна назва держави, де зареєстрований заявник) 

керівник ________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ   

  Фізична особа
________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

громадянин(ка)  __________________________________________________________________________ 
(повна офіційна назва держави або особа без громадянства)  

  ____________________________________________________________________________
     (поштовий індекс)    (місцезнаходження або місце проживання заявника) 

        Телефон     Телефакс 

Заявник або уповноважена ним особа (представник)  __________________________________________ 
        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт: серія _____, № ______,  виданий  «__» ____________  20___ року 
________________________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)
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Продовження додатка

 Документи 

  Обов’язкові для всіх заявників 

Заява про участь в аукціоні на _____  арк. у 3 прим. 

Номери банківських рахунків для розрахунків за придбаний об’єкт на _________ арк. в 1 прим.

Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску на _______ арк. в 1 прим. 

Документ, що підтверджує внесення гарантійного внеску 10 % початкової вартості об’єкта аукціону, 
на ______ арк. в 1 прим.

  Для юридичної особи 

Нотаріально засвідчені (легалізовані та перекладені – для нерезидентів) копії установчих документів 
на _____ арк. в 1 прим. 

Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з торговельного, банків-
ського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення – для нерезидентів)

Нотаріально засвідчена копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
на______ арк. в 1 прим. 

Копія довідки про взяття на облік платника податків на ______ арк. в 1 прим. 

Рішення уповноваженого органу про участь в аукціоні на ______ арк. в 1 прим. 

Документ щодо призначення керівника на ______ арк. в 1 прим. 

Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів) на _____ арк. в 1 прим. 

Документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учас-
ника аукціону, на ______ арк. в 1 прим. 

Інформація щодо наявності серед учасників (акціонерів) юридичної особи іноземних юридичних або 
фізичних осіб на _______ арк. в 1 прим. 

  Для фізичної особи (фізичної особи – підприємця)  

Копія довідки про ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників 
податків та інших обов’язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства не мають іденти-
фікаційного номера) на _____ арк. в 1 прим. 

Декларація про доходи на ______ арк. в 1 прим. 

Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця 
на ____ арк. в 1 прим. 

Нотаріально засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб-
підприємців) на ______ арк. в 1 прим.  

  Для покупців – іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями 

Відомості про джерела надходження коштів, що використовуватимуться для оплати об’єкта аукціону, 
на ______ арк. в 1 прим. 

Копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва 
з правом провадження господарської діяльності на території України на ____ арк. в 1 прим.

Наявність документа позначити знаком   Прийнято від заявника всього __________ арк.

_____________________                М.П.    ______________________                 М.П.
           (підпис заявника або   заявника (для      (підпис особи від державного державного органу
           уповноваженої ним особи)  юридичної особи)      органу приватизації)   приватизації

       Вхідний №______________

«______»_____________20____ року    «______»_____________20____року 
 (дата заповнення заяви)      (дата прийняття заяви)
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Відповідно до Указу Президента України від 
03.12.2001 № 1169 «Про додаткові заходи щодо 
реформування електроенергетичної галузі», лис-
та Міністерства юстиції України від 08.09.2009 
№ 24-7/171 та з метою приведення нормативно-
правових актів Фонду державного майна України у 
відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Поло-
жен ня про порядок проведення конкурсів з продажу 
пакетів акцій енергетичних компаній*, затвердже не 
наказом Фонду державного майна України, Анти-
мо нопольного комітету України, Державної комісії 
з цін них паперів та фондового ринку, Міністерства 
палива та енергетики України від 07.09.2000 
№1855/12/263/414, зареєстроване в Міністерстві юс-
тиції України 12.09.2000 за № 600/4821 (зі змінами).

2. Департаменту підготовки та проведення кон-

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 жовтня 2009 р. № 1686
Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2009 р. за № 1122/17138

                           
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2000, 

№ 11, с. 51 – 55. – Прим. ред.
** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 7 грудня 

2009 р. № 92. – Прим. ред.
*** Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 

2004, № 1, с. 54 – 59; № 3, с. 44 – 57; № 6, с. 52 – 64. – Прим. ред.
**** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 21 серпня 

2009 р. № 61. – Прим. ред.

курсів (Є. Філозоп) забезпечити в установленому по-
рядку подання цього наказу на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України. 

3. Департаменту офіційних друкованих видань та 
міжнародної інтеграції (Н. Путівська), Департаменту 
підготовки та проведення конкурсів (Є. Філозоп) у 
десятиденний строк після державної реєстрації цьо-
го наказу в Міністерстві юстиції України забезпечи-
ти його публікацію в газеті «Відомості приватизації», 
що є додатком до «Державного інформаційного бю-
летеня про приватизацію».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти 
на в. о. заступника Голови Фонду І. Білоцерковця.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіцій-
ного опублікування**.

В. о. Голови Фонду   Д. ПАРФЕНЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 липня 2009 р. № 1335/5/1159 
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду 
державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2009 р. за № 724/16740 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судо-
ву експертизу» та статті 9 Закону України «Про оцін-
ку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та з метою удосконалення поряд-
ку проведення оцінки колісних транспортних засобів 
НАКАЗУЄМО: 

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України, 
Фонду державного майна України від 24.11.2003 
№ 142/5/2092 «Про затвердження Методики това-
рознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспорт-
них засобів»***, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 24.11.2003 за № 1074/8395 (зі змінами), 
такі зміни: 

у заголовку слово «дорожніх» замінити словом 
«ко ліс них»; 

у пункті 1 слово «дорожніх» замінити словом «ко-
ліс  них». 

2. Унести зміни до Методики товарознавчої екс-
пертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції України 
та Фонду державного майна України від 24.11.2003 
№ 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 24.11.2003 за № 1074/8395, виклавши її в 
новій редакції, що додається. 

3. Управлінню експертного забезпечення правосуд-
дя Міністерства юстиції  України  (Л. М. Головченко) 
забезпечити подання цього наказу на державну ре-
єстрацію відповідно до Указу Президента України 
від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади» (зі змінами). 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіцій-
ного опублікування****. 

5. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра юстиції України 
В.  В. Богатиря та заступника Голови Фонду держав-
ного майна України О. Ю. Потімкова.

Міністр юстиції   М. ОНІЩУК 

В. о. Голови Фонду    Д. ПАРФЕНЕНКО
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1. Загальні положення
1.1. Ця Методика розроблена згідно із Законами 

України «Про судову експертизу», «Про оцінку май-
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», Національним стандартом № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 
№ 1440, та іншими нормативно-правовими актами з 
питань судової експертизи й оцінки майна.

1.2. Методика встановлює механізм оцінки (ви-
значення вартості) колісних транспортних засобів 
(далі – КТЗ), а також вимоги до оформлення резуль-
татів оцінки, оціночні процедури визначення вартос-
ті КТЗ. Методи оцінки, передбачені цією Методикою, 
можуть використовуватися для оцінки самохідних 
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, тракторів і ком-
байнів на колісних шасі, якщо вони не суперечать 
тим положенням, які регламентують оцінку цих ви-
дів транспорту.

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими під час 
проведення автотоварознавчих експертиз та екс-
пертних досліджень судовими експертами науково-
дослідних інститутів судових експертиз Міністерства 
юстиції України, експертами науково-дослідних екс-
пертно-криміналістичних центрів Міністерства вну-
трішніх справ України, експертами інших держав-
них установ, суб’єктами господарювання, до компе-
тенції яких входить проведення судових автотоваро-
знавчих експертиз та експертних досліджень, а також 
всіма суб’єктами оціночної діяльності під час оцін-
ки КТЗ у випадках, передбачених законодавством 
України або договорами між суб’єктами цивільно-
пра вових відносин.

1.4. Методика застосовується з метою:
а) визначення ринкової вартості КТЗ, їх складни-

ків у разі відчуження;
б) визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу 

на аукціоні чи за конкурсом;
в) визначення вартості КТЗ як об’єкта застави;
г) визначення вартості КТЗ у складі майна фізич-

них осіб для його декларування;
ґ) визначення вартості КТЗ для страхування фі-

зич ними та юридичними особами;
д) визначення матеріальних збитків, завданих 

власнику в разі пошкодження КТЗ;
е) визначення вартості відновлювального ремон-

ту КТЗ;
є) визначення вартості КТЗ для розв’язання май-

нових суперечок;
ж) визначення вартості арештованих, конфіскова-

них або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складників у 
разі вимушеного їх продажу;
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товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
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з) визначення вартості КТЗ, його складників, що 
ввозяться на митну територію України;

и) визначення вартості відокремленого КТЗ в 
складі основних засобів юридичних осіб;

і) в інших випадках у разі визначення вартості 
відокремленого КТЗ для встановлення розміру обо-
в’язкових платежів до бюджету.

1.5. Методика застосовується також у разі:
а) визначення року виготовлення КТЗ і його склад-

ників;
б) визначення комплектності та укомплектованос-

ті КТЗ відповідно до нормативно-технічної докумен-
тації його виробника;

в) визначення типу, моделі, версії КТЗ;
г) установлення типу, потужності та робочого об’-

є му двигуна, типу кузова, інших технічних показни-
ків КТЗ;

ґ) класифікації КТЗ (його складників) за Україн-
ською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (далі – УКТЗЕД).

1.6. У цій Методиці наведені нижче поняття вжи-
ваються у такому значенні:

аварійне пошкодження – пошкодження у вигляді 
порушення форми (геометричних розмірів, ціліснос-
ті конструкції матеріалу виготовлення) КТЗ або його 
складника, що мало місце внаслідок зовнішнього ме-
ханічного контакту з іншим КТЗ чи іншою перешко-
дою, визначеною згідно з Правилами дорожнього 
руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами);

автобус – КТЗ, який за своєю конструкцією та об-
ладнанням призначений для перевезення пасажи-
рів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять з 
місцем водія включно;

автомобіль – колісний транспортний засіб, який 
приводиться в рух джерелом енергії, має не менше 
чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими 
дорогами і використовується для перевезення лю-
дей та (чи) вантажів, буксирування транспортних за-
собів, виконання спеціальних робіт;

автомобіль вантажний – автомобіль, який за сво-
єю конструкцією та обладнанням призначений для 
перевезення вантажів;

автомобіль легковий – автомобіль, який за своєю 
конструкцією і внутрішнім обладнанням призначений 
головним чином для перевезення людей та їхнього 
багажу і в якому розміщено не більше дев’яти місць 
для сидіння включно з місцем водія;

автомобільний транспортний засіб – КТЗ (авто-
бус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, на-
півпричіп), який використовується для перевезення 
пасажирів, вантажів або виконання спеціальних ро-
бочих функцій;
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базова комплектність КТЗ – комплектність КТЗ 
серійного виготовлення без додаткового обладнан-
ня і конструкційних складових частин спеціального 
(додаткового) призначення;

вартість нормо-години ремонтно-відновлювальних 
робіт регіональна – вартість, що отримана шляхом 
спостережень вартісних значень нормо-години ре-
монтно-відновлювальних робіт КТЗ певної моделі на 
спеціалізованих підприємствах автомобільного сер-
вісу в регіоні;

величина втрати товарної вартості (далі – ВТВ) – 
умовна величина зниження ринкової вартості КТЗ, 
відновленого за нормативними вимогами після по-
шкодження, порівняно з ринковою вартістю подібно-
го непошкодженого КТЗ;

версія (модифікація) КТЗ – сукупність дорожніх 
транспортних засобів одного типу, які належать до 
однієї моделі і не мають відмінностей у таких харак-
теристиках, як: колісна база; маса без водія й екс-
плуатаційних рідин; маса у спорядженому стані; по-
вна маса; навантаження на кожну вісь за повної ма-
си; робочий об’єм двигуна; максимальна потужність; 
тип коробки передач, кількість передач та їхні пе-
редатні числа; передатне число головної передачі; 
верхня та нижня межі радіусів котіння шини для кож-
ної осі; кількість місць для сидіння;

виробник КТЗ – фізична або юридична особа, що 
відповідає за перетворення складових частин в єди-
не працездатне ціле, тобто за складання КТЗ і одно-
значність його ідентифікаційного номера;

відновлювальний ремонт (або ремонт) – комплекс 
операцій щодо відновлення справності або робото-
здатності КТЗ чи його складника(ів) та відновлення 
їхніх ресурсів. Ремонт здійснюється методами від-
новлення чи заміни складових частин;

дефект – невідповідність вимогам виробника та 
(або) законодавства заданої або очікуваної вимоги, 
яка стосується КТЗ (зокрема відремонтованого), йо-
го складника, включаючи невідповідність вимогам 
безпеки;

дефектування – технологічний процес оцінювання 
технічного стану об’єкта дослідження після частко-
вого чи повного розбирання КТЗ (складової) з конт-
ролем параметрів (характеристик) та сортуванням 
складників на групи відповідно до ступеня їх придат-
ності;

діагностування – технологічний процес оцінюван-
ня технічного стану об’єкта дослідження без його по-
вного розбирання за сукупністю виявлених діагнос-
тичних чинників із заданою точністю;

економічна доцільність ремонту КТЗ (складової 
частини) – принцип оцінки, який передбачає, що від-
новлювальний ремонт КТЗ (складника) є доцільним 
лише за умови, що вартість відновлювального ре-
монту КТЗ (складника) підвищує його ринкову вар-
тість, проте не перевищує її;

експлуатаційний знос – утрата елементами кон-
струкції КТЗ своїх початкових технічних характерис-
тик, споживчих властивостей або придатності вна-
слідок дії умов експлуатації та впливу навколишньо-
го природного середовища;

ідентифікація КТЗ – установлення відповіднос-
ті характеристик, ознак певного КТЗ (тип, модель, 

версія, рік виготовлення, робочий об’єм двигу-
на, комплектність, повна маса тощо) даним ви-
робника;

ідентифікаційний номер VIN (Vehicle Identification 
Number) – структуроване поєднання літерно-цифро-
вих позначень, що надаються виробником КТЗ з ме-
тою його ідентифікації;

колісний транспортний засіб – транспортний за-
сіб, призначений для руху безрейковими дорога-
ми, який використовується для перевезення людей 
і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під 
час руху чи на місці встановленого на ньому облад-
нання чи механізмів для виконання спеціальних ро-
бочих функцій, допущений до участі в дорожньому 
русі. Термін «колісний транспортний засіб» поширю-
ється також на машини, двигуни яких живляться по-
стійним електричним струмом через контактну ме-
режу (тролейбуси);

колісний транспортний засіб аналогічний – КТЗ, 
істотні ознаки якого (тип, конструкція привода тяго-
вих коліс, тип та робочий об’єм двигуна, тип коробки 
передач та інших складників силової передачі, габа-
ритні розміри, період випуску, комплектність тощо) 
схожі до відповідних ознак оцінюваного КТЗ;

колісний транспортний засіб ідентичний – КТЗ, 
основні ознаки і параметри якого (виробник, країна 
походження, тип, модель, конструкція привода тя-
гових коліс, тип та робочий об’єм двигуна, тип ко-
робки передач та інших складників силової пере-
дачі, габаритні розміри, рік виготовлення, технічні 
характеристики) відповідають ознакам конкретного 
КТЗ. Розбіжності можуть стосуватися комплектнос-
ті та укомплектованості КТЗ, пробігу та технічного 
стану;

колісний транспортний засіб новий – КТЗ, який 
жодного разу не був зареєстрований з метою одер-
жання дозволу на його експлуатацію в уповноваже-
них державних органах (у тому числі у країні-експор-
тері КТЗ);

колісний транспортний засіб спеціалізованого 
призначення – транспортний засіб, який призначе-
ний для перевезення певних категорій пасажирів чи 
вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, 
пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сі-
дельний тягач, фургон, швидка медична допомога, 
автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) 
та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, 
обладнаний спеціальними світловими і звуковими 
сигнальними пристроями тощо);

колісний транспортний засіб спеціального призна-
чення – транспортний засіб, призначений для вико-
нання спеціальних робочих функцій (для аварійно-
го ремонту, автокран, пожежний, автобетонозмішу-
вач, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, 
для транспортування сміття та інших відходів, техніч-
на допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-
майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для 
пересувних телевізійних і звукових станцій тощо);

колісний транспортний засіб, що був у користу-
ванні, – КТЗ, на який уповноваженими державними 
органами (у тому числі у країні-експортері КТЗ) були 
видані або є реєстраційні документи, які дають право 
на його експлуатацію;
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комплектність КТЗ (складової частини) – перелік 
складників та опцій, що відповідають специфікаціям 
виробника КТЗ (складової частини);

модель (варіант) КТЗ – сукупність КТЗ одного ти-
пу, які не мають відмінностей за типом кузова (згідно 
з ДСТУ 2885-94 «Автотранспортні засоби. Автомобілі 
легкові. Типи кузовів. Терміни та визначення»), ви-
робником, кількістю і розташуванням ведучих та ке-
рованих осей, робочим циклом, кількістю і розташу-
ванням циліндрів двигуна. Робочі об’єми двигунів 
КТЗ однієї моделі не повинні відрізнятися більше ніж 
на 20 %, а їх потужність – на 30 %;

мототехніка (мототранспортні засоби) – КТЗ, що 
мають менше ніж чотири колеса (мопеди, моторо-
лери, мотоцикли, мототрицикли) або чотири коле-
са (мотоквадроцикли, мотоколяски) і мають ознаки 
конструкції, що відповідають критеріям КТЗ катего-
рії L за класифікацією, наведеною у Зведеній резо-
люції про конструкцію транспортних засобів (СР.3) 
– (TRANS/WP.29/79 від 11 серпня 1997 року – доку-
мент Європейської економічної комісії ООН);

напівпричіп – причіп, вісь (осі) якого розміщено 
позаду центра маси транспортного засобу (за умови 
рівномірного завантаження) і який обладнано зчіп-
ним пристроєм, що забезпечує передачу горизон-
тальних і вертикальних зусиль на інший транспорт-
ний засіб, який виконує функції тягача;

нормативний пробіг – середньостатистичний, річ-
ний для даної моделі КТЗ пробіг, щодо якого визна-
чається середня ринкова вартість КТЗ;

обстеження КТЗ – процедура інструментального 
або органолептичного дослідження КТЗ з метою ви-
значення його технічного стану;

оновлення – заміна складника, що був у користу-
ванні, на новий;

опція – додаткове оснащення КТЗ не передбаче-
ними базовою комплектністю складниками з варіан-
тами їх виконання, що підвищують його споживчі і 
технічні якості;

причіп – транспортний засіб без власного джере-
ла енергії, пристосований для буксирування автомо-
білем;

регіон – територія, що окреслюється межами об-
ласті, де проводиться оцінка КТЗ або вартості від-
новлювального ремонту (матеріального збитку);

ремонт капітальний – комплекс операцій з віднов-
лення справності і не менше 80 % ресурсу КТЗ (його 
складника) згідно з вимогами нормативно-технічних 
або нормативно-правових актів із заміною та/або 
відновленням будь-яких його складників, зокрема 
базових;

ринкова вартість КТЗ (його складників) – вартість, 
за яку можливе відчуження КТЗ (його складників) на 
ринку подібного КТЗ (його складників) на дату оцін-
ки за договором, укладеним між покупцем та про-
давцем, після проведення відповідного маркетингу 
за умови, що кожна із сторін діяла із знанням спра-
ви, розсудливо і без примусу.

Поняття дійсної вартості, що вживається у судовій 
практиці, за своїм змістом і числовим значенням рів-
нозначне поняттю ринкової вартості;

робочий об’єм двигуна – сума робочих об’ємів ци-
ліндрів двигуна з кривошипно-шатунним механіз-

мом, які витісняються поршнями під час їхнього ру-
ху від крайнього верхнього до крайнього нижнього 
положень. Робочі об’єми двигунів інших конструкцій 
визначаються спеціальними розрахунками чи експе-
риментальними методами;

складова частина КТЗ (складник) – деталь, скла-
дова одиниця чи комплектувальний виріб, які відпо-
відають вимогам конструкторської документації;

спеціалізоване підприємство автомобільного сер-
вісу (спеціалізоване підприємство) – підприємство, 
що належить до сервісної мережі пунктів технічного 
обслуговування та гарантійного ремонту КТЗ, ство-
реної виробником КТЗ або уповноваженими ним 
суб’єктами господарювання відповідно до законо-
давства;

страхова вартість – вартість КТЗ, визначена відпо-
відно до умов договору страхування;

строк експлуатації – період часу від дати виготов-
лення КТЗ до дати його оцінки;

технічний стан – відповідність КТЗ складу його 
кон струкції на дату реєстрації та сукупність фактич-
них експлуатаційних характеристик КТЗ на дату пе-
ревірки;

тип КТЗ – класифікаційна одиниця, що визначає 
призначення КТЗ і особливості конструкції;

укомплектованість – наявність усіх складників КТЗ, 
які передбачені виробником;

фізичний знос КТЗ (його складників) – утрата вар-
тості КТЗ (його складників), яка зумовлена частко-
вою або повною втратою первісних технічних та тех-
нологічних якостей КТЗ (його складників) порівняно 
з вартістю нового подібного КТЗ (його складників).

2. Бази оцінки КТЗ
2.1. Загальні визначення баз оцінки, порядку їх 

за стосування і відповідних їм видів вартості наведе-
ні в Національному стандарті № 1 «Загальні засади 
оцін ки майна і майнових прав», затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 
№ 1440.

2.2. Утилізаційна вартість КТЗ визначається як 
грошова сума, яку передбачається одержати від 
продажу не придатного для експлуатації за прямим 
функціональним призначенням КТЗ для альтерна-
тивного використання його справних і придатних до 
експлуатації складників.

2.3. Вартість відновлювального ремонту КТЗ ви-
значається як грошові витрати, необхідні для віднов-
лення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ.

2.4. Вартість матеріального збитку (реальні збит-
ки) визначається як вартісне значення витрат, яких 
зазнає власник у разі пошкодження або розукомп-
лектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та 
витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для 
відновлення свого порушеного права користування 
КТЗ (втрати товарної вартості).

3. Методичні підходи і методи оцінки КТЗ
3.1. Основним підходом до визначення ринкової 

вартості КТЗ є порівняльний підхід.
Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін 

продажу (пропозиції) КТЗ, ідентичних або анало-
гічних оцінюваному на первинному чи вторинному 
ринках КТЗ, з відповідним коригуванням, що врахо-
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вує відмінності між об’єктом порівняння та об’єктом 
оцінки.

Під первинним слід розуміти ринок нових КТЗ, під 
вторинним – ринок КТЗ, які були в користуванні.

Для визначення вартості за порівняльним підхо-
дом використовуються статистично усереднені ціно-
ві дані КТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що 
вони відповідають змісту поняття «ринкова вартість», 
зокрема ґрунтуються на даних ринку КТЗ і зведені в 
довідниках, до яких висуваються вимоги щодо нау-
ковості, об’єктивності, об’ємності інформації.

3.2. Найбільш вірогідним методом порівняльного 
підходу до оцінки КТЗ є метод, заснований на аналі-
зі цін ідентичних КТЗ.

За цим методом вартість визначається на базі се-
редньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ з 
відповідним строком експлуатації. Подальше коригу-
вання враховує різницю між пробігом, комплектніс-
тю, укомплектованістю, технічним станом об’єкта по-
рівняння та об’єкта оцінки.

3.3. У разі неможливості визначення вартості КТЗ 
з урахуванням цін ідентичних КТЗ допускається ви-
користання методу, заснованого на аналізі цін ана-
логічних транспортних засобів.

За цим методом вартість КТЗ визначається від-
повідно до цінових даних, аналогічних, але не іден-
тичних КТЗ, з належним або скоригованим строком 
експлуатації. Подальше коригування вартості здій-
снюється шляхом врахування різниці між пробігом, 
комплектністю, укомплектованістю, технічним ста-
ном об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.

3.4. Коригування, які застосовуються в порівняль-
ному підході, приймаються у вигляді коефіцієнта (від-
сотка) до середньої ціни КТЗ або у вигляді грошової 
суми, що додається або вираховується з цієї ціни, а 
також комбінування зазначених засобів.

Коригування вартості КТЗ з причин різниці в про-
бігу здійснюється коефіцієнтом коригування рин-
кової вартості КТЗ за величиною пробігу; з причин 
різниці технічного стану – процентом додаткового 
збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ за-
лежно від умов догляду, зберігання, використання та 
ін.; з причин функціонального зносу КТЗ – коефіцієн-
том функціонального зносу; з причин особливостей 
економічного стану в різних регіонах України і різних 
країнах світу – коефіцієнтом ринку регіону та коефі-
цієнтом коригування вартості КТЗ у країні придбання 
до його вартості в провідних країнах-експортерах.

Вартість КТЗ коригується відповідною грошовою 
сумою, яка враховує його комплектність, укомплек-
тованість, наявність пошкоджень, які потребують від-
новлювального ремонту, відновлення і (чи) оновлен-
ня складників.

3.5. Для визначення вартості обладнання (з ура-
хуванням ремонтних робіт з його монтажу) спеціаль-
них, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ допус-
кається використання методу мультиплікаторів.

За цим методом вартість визначається на базі 
розрахунку співвідношень вартостей встановленого 
обладнання аналогічних транспортних засобів з ве-
личиною визначального технічного параметра, який 
зумовлює вартість спеціального або спеціалізовано-
го КТЗ (вантажність, потужність тощо).

3.6. Для визначення вартості складників КТЗ у ра-
зі відсутності цінової інформації дилера виробника 
КТЗ допускається використання відповідних даних, 
одержаних шляхом обстеження ринку регіону.

3.7. Для оцінки спеціальних, спеціалізованих КТЗ 
у разі неможливості застосування порівняльно-
го підходу застосовується комбінований витратно-
порівняльний підхід, заснований на використанні ін-
формації про вартість базового КТЗ з додаванням 
вартості спеціального або спеціалізованого облад-
нання та з урахуванням вартості робіт з його мон-
тажу.

Комбінований витратно-порівняльний підхід за-
стосовується для визначення вартості КТЗ, що ма-
ють пошкодження чи розукомплектовані.

У разі оцінки КТЗ, вироблених штучно, їх вартість 
визначається на базі калькуляції витрат на виготов-
лення КТЗ з подальшим коригуванням із застосу-
ванням порівняльного підходу.

Окремо витратний підхід застосовується для ви-
значення вартості відновлювального ремонту КТЗ та 
вартості матеріального збитку, заподіяного власни-
кові КТЗ.

3.8. Основні методи витратного підходу, які вико-
ристовуються для оцінки КТЗ:

калькуляція витрат на переобладнання КТЗ;
калькуляція витрат на відновлення пошкоджених 

чи розукомплектованих КТЗ і їх складників;
калькуляція витрат на штучне виготовлення КТЗ;
калькуляція витрат на демонтаж працездатних 

складників у разі визначення утилізаційної вартості 
КТЗ.

3.9. Фізичний знос зумовлюється погіршенням 
технічного стану КТЗ унаслідок експлуатаційного 
зносу його складників. Фізичний знос ураховується 
як втрата вартості КТЗ, що виникає в процесі його 
експлуатації.

Фізичний знос може розраховуватись у вигляді 
коефіцієнта фізичного зносу складників залежно від 
технічного стану КТЗ, який відображає взаємозв’язок 
умов експлуатації і технічного стану КТЗ з вартістю 
його складників.

Фізичний знос може також визначатися шляхом 
урахування погіршення технічного стану КТЗ унаслі-
док отриманих і усунених пошкоджень залежно від 
вартості їх усунення.

3.10. Фізичний знос несправного КТЗ (його склад-
ників) чи такого, який був у користуванні, підлягає 
усуненню за умов технологічної можливості та еко-
номічної доцільності їх відновлення, що враховуєть-
ся під час оцінки.

Заміна складових частин КТЗ призначається у ра-
зі, якщо їх фізичний знос не може бути усунений.

3.11. Функціональний знос КТЗ визначається за 
допомогою коефіцієнта функціонального зносу, який 
характеризує ступінь зниження рівня функціональ-
них, споживчих характеристик оцінюваного КТЗ сто-
совно аналогічного, що випускається на дату вико-
нання оцінки.

3.12. Коефіцієнтом ринку регіону враховується 
рівень цін продажу та поточних цін пропозиції про-
дажу в даному регіоні відносно цін з довідкової лі-
тератури.
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Коефіцієнт зведення вартості КТЗ в країні при-
дбання до його вартості у провідних країнах-
експортерах ураховує рівень цін продажу (пропози-
ції) у країні придбання до його середньої ціни у про-
відних країнах-експортерах.

3.13. Дохідний підхід під час оцінки відокремлених 
КТЗ не використовується.

4. Вимоги до оцінки КТЗ та викладення 
її результатів

4.1. Оцінка КТЗ передбачає урахування техніч-
них, технологічних характеристик та особливостей 
об’єкта оцінки, умов його експлуатації, обслугову-
вання та зберігання, технічного стану на підставі від-
повідної технічної, довідкової, облікової документації 
та обстежень.

4.2. Виходячи з мети оцінки здійснюються всі про-
цедури в межах методів оцінки, визначених цією 
Методикою. У разі визначення неринкової бази оцінки 
звіт (акт) чи висновок має містити перелік можливих 
обмежень щодо застосування результатів оцінки.

Особливості виконання оцінки КТЗ під час здій-
снення судової експертизи та оформлення її резуль-
татів визначаються процесуальним законодавством 
та нормативно-правовими актами про судову екс-
пертизу.

4.3. За результатами оцінки оцінювач складає звіт 
про оцінку КТЗ. За результатом оцінки, виконаної 
суб’єктом оціночної діяльності – органом державної 
влади або органом місцевого самоврядування само-
стійно, складається акт оцінки КТЗ. У разі проведен-
ня судової автотоварознавчої експертизи за резуль-
татами здійснення відповідних досліджень експерт 
складає висновок експерта. У разі виконання судо-
вим експертом відповідно до частини шостої статті 
13 Закону України «Про судову експертизу» оцінки 
на договірних засадах з питань, що становлять інтерес 
для юридичних і фізичних осіб, він складає висновок 
експертного дослідження з урахуванням особливос-
тей його оформлення згідно із законодавством.

4.4. У звіті (акті) або висновку експерта (експерт-
ного дослідження) про оцінку КТЗ зазначається така 
інформація:

а) повне найменування суб’єкта оціночної діяль-
ності, його місцезнаходження, телефон (факс), но-
мер та термін дії сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності;

б) дата надходження матеріалів для оцінки і дата 
підписання звіту (акта), висновку;

в) найменування юридичної особи або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи, яка призначила (за-
мовила) оцінку КТЗ;

г) питання (завдання), що поставлені перед оціню-
вачем (експертом) (мета оцінки);

ґ) назва об’єкта (об’єктів), представленого для 
оцінки;

д) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи), місцезнаходження (міс-
це проживання) власника майна та його майнові 
права на КТЗ;

е) відомості про фізичну особу, що здійснює оцін-
ку КТЗ: посада, прізвище, ім’я, по батькові, освіта, 
спеціальності (загальна й оціночна за напрямом про-

грами базової підготовки), стаж роботи за цими спе-
ціальностями, учений ступінь і вчене звання (за на-
явності), номер, дата видачі кваліфікаційного свідо-
цтва та посвідчення про підвищення кваліфікації;

є) інформація, що має значення для виконання 
оцінки, з посиланням на джерела її отримання;

ж) клопотання оцінювача, експерта про надання 
додаткових матеріалів, результати їх розгляду (якщо 
це мало місце);

з) перелік використаних довідкових джерел ін-
формації, літератури із зазначенням основних бібліо-
графічних даних (найменування, автори, місце та рік 
видання);

и) дані про час та місце проведення огляду КТЗ 
оцінювачем (експертом);

і) відомості про осіб, які брали участь в огляді 
об’єкта оцінки, якщо їх участь зумовлена призначен-
ням оцінки або договором про виконання оцінки;

ї) ідентифікаційні дані КТЗ відповідно до свідо-
цтва про реєстрацію транспортного засобу (техніч-
ного паспорта) або з копій цих документів;

й) показання одометра (тахографа) КТЗ або лі-
чильника мотогодин (за наявності);

к) результати візуального огляду щодо відповід-
ності (невідповідності) номерів кузова, шасі, інших 
складових частин записам у свідоцтві про реєстра-
цію транспортного засобу (технічному паспорті) або 
в інших документах;

л) відомості про комплектність та укомплектова-
ність КТЗ;

м) відомості про склад оновлених складників КТЗ, 
інформаційні ознаки виконаного відновлювально-
го ремонту, інші обставини, які мають значення для 
розв’язання поставлених питань;

н) відомості про виявлені під час огляду дефекти, 
пошкодження, а також обґрунтування засобів і обся-
гу відновлювальних робіт з їх усунення чи інших спо-
собів урахування дефектів;

о) перелік обмежень щодо застосування резуль-
татів оцінки та припущення, у межах яких проводи-
лася оцінка;

п) викладення змісту використаних методичних 
підходів, методів, оціночних процедур та відповідних 
розрахунків;

р) висновок про вартість майна або висновок про 
результати автотоварознавчої експертизи (експерт-
ного дослідження);

с) додатки, які становлять невід’ємну частину звіту 
(акта), висновку експерта (експертного дослідження) 
про оцінку і містять дані стосовно технічного стану 
КТЗ (його складників), їх фотографічні зображення 
і дані, що підтверджують припущення та розрахун-
ки. У додатках також може бути графічна розгорт-
ка побудови пошкодженого або розукомплектовано-
го КТЗ з відображенням характеру пошкоджень або 
протокол технічного огляду з посиланням на харак-
тер і обсяг його пошкодження.

4.4.1. Висновок експерта (експертного досліджен-
ня) складається з урахуванням особливостей його 
оформлення згідно із законодавством.

4.5. Зразок висновку експертного досліджен-
ня з оцінки КТЗ для визначення обов’язкових збо-
рів до Пенсійного фонду України наведено у додат-
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ку 1. Зразок звіту (акта) з оцінки КТЗ для визначен-
ня обов’язкових зборів до Пенсійного фонду України 
наведено у додатку 2.

4.6. Найменування складових частин КТЗ, що на-
водяться в звіті (акті) про оцінку або у висновку екс-
перта (експертного дослідження), мають відповіда-
ти термінології, яка застосовується в нормативно-
технічній документації.

Формули в розрахунках наводяться у загальному 
вигляді, а також з числовим значенням параметрів, 
розкривається зміст кожного символу та вказується 
його числове значення, одиниця виміру.

Усі дані, наведені у звіті (акті) про оцінку або у ви-
сновку експерта (експертного дослідження), зазна-
чаються з посиланням на джерело їх отримання.

Джерела інформації мають бути актуальними, 
тобто відповідати даті оцінки.

4.7. Якщо для виконання оцінки КТЗ потрібні до-
даткові відомості, оцінювач, експерт повинен нада-
ти замовникові оцінки клопотання про надання до-
даткових матеріалів, необхідних для надання висно-
вку, якщо інше не передбачено в договорі про про-
ведення оцінки КТЗ. Клопотання має бути надіслано 
замовнику оцінки протягом п’яти днів з дати надхо-
дження документів або з дати укладення договору 
про виконання оцінки КТЗ.

У разі ненадання необхідних даних протягом міся-
ця замовнику повідомляється про неможливість про-
ведення оцінки.

4.8. Строки виконання оцінки КТЗ визначаються 
договором про проведення оцінки майна або ухва-
лою суду про призначення експертизи оцінки КТЗ.

5. Технічний огляд КТЗ
5.1. Технічний огляд КТЗ оцінювачем (експер-

том) являє собою початковий етап дослідження, 
який дає змогу органолептичними методами визна-
чити ідентифікаційні дані КТЗ; його комплектність; 
укомплектованість; технічний стан, обсяг і характер 
пошкоджень; пробіг за одометром, інші показники 
на момент технічного огляду, необхідні для оцінки 
майна.

Визначення матеріального збитку чи вартості КТЗ 
без його огляду особисто експертом (оцінювачем), 
який складає висновок чи звіт (акт), можливе тіль-
ки за рішенням органу (посадової особи), який здій-
снює судове чи досудове слідство, у разі надання ни-
ми даних, необхідних для оцінки.

5.2. У разі потреби виклик заінтересованих осіб 
для технічного огляду із зазначенням дати, місця та 
часу проведення огляду КТЗ (після їх узгодження з 
виконавцем дослідження) здійснюється замовником 
дослідження шляхом вручення відповідного виклику 
під розписку особі, що викликається, або телегра-
мою з повідомленням про її вручення адресату.

У разі відсутності в установлений час на місці огля-
ду осіб, що викликалися, огляд проводиться без їх 
участі, про що зазначається у звіті (акті), висновку.

Замовник повинен забезпечити належні безпеч-
ні умови огляду (освітлення, вільний доступ, можли-
вість огляду КТЗ з різних сторін тощо).

5.3. До початку технічного огляду оцінювач (екс-
перт) ознайомлюється з наданими документами і 

фіксує такі дані (якщо вони необхідні для складан-
ня висновку):

а) прізвище, ім’я та по батькові власника КТЗ (до-
віреної особи) або найменування власника – юри-
дичної особи;

б) місце проживання (місцезнаходження) власни-
ка КТЗ;

в) дані з свідоцтва про реєстрацію КТЗ (технічно-
го паспорта): серія, номер, ким і коли видане, з яких 
підстав;

г) ідентифікаційні дані КТЗ згідно з наданими до-
кументами: тип, марка, модель (модифікація), ви-
робник, країна-імпортер (для КТЗ іноземного вироб-
ництва, що ввозиться на митну територію України), 
колір кузова (кабіни – для вантажних автомобілів, 
платформи – для причепів, рами, паливного бака та 
оперення – для мототехніки), рік виготовлення, но-
мери двигуна, кузова, шасі (рами), ідентифікаційний 
номер КТЗ, реєстраційний номер КТЗ, відмітки про 
дату заміни номерних складників.

5.4. Для виконання оцінки власник КТЗ (довірена 
особа) на вимогу оцінювача (експерта) повинен на-
дати такі документи:

а) посвідчення водія і (за потреби) довіреність на 
право керування КТЗ, паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, для юридичних осіб – довіре-
ність на право представляти інтереси власника до-
сліджуваного КТЗ;

б) свідоцтво про реєстрацію КТЗ (технічний пас-
порт) або відомості з облікової бази даних органів 
Державтоінспекції МВС;

в) комплект супровідних документів (митну декла-
рацію, інвойс, купчу, довідку-рахунок тощо);

г) документ про оцінку КТЗ (якщо проводилось 
попереднє дослідження) або його копію;

ґ) довідку про сплату обов’язкових зборів, інших 
обов’язкових платежів;

д) замовлення-наряд на виконання ремонтно-
віднов лювальних робіт на спеціалізованій станції 
технічного обслуговування; чек на придбання склад-
ників КТЗ;

е) іншу документацію на КТЗ в оригіналі або ко-
пії (сервісну книжку; талони гарантійного обслуго-
вування; страховий поліс; чек на повернення подат-
ків відповідно до системи Europe Tax – Free Shoping 
Checkes тощо).

5.5. Під час технічного огляду КТЗ оцінювач (екс-
перт) повинен:

а) перевірити відповідність ідентифікаційних да-
них КТЗ записам у наданих документах;

б) перевірити укомплектованість КТЗ, установити 
комплектність, наявність додаткового обладнання;

в) установити пробіг за одометром;
г) зафіксувати інформативні ознаки раніше вико-

наного відновлювального ремонту КТЗ;
ґ) установити характер і обсяги пошкоджень на 

момент огляду та інші ознаки, які характеризують 
технічний стан КТЗ, з обов’язковою їх фіксацією 
шляхом фотографування.

5.6. Після закінчення зовнішнього технічного огля-
ду провадиться перевірка роботи двигуна та інших 
складників, а для спеціалізованих (спеціальних) КТЗ 
– працездатність спеціального обладнання.
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У разі можливості проведення ходових випро-
бувань (під час руху КТЗ) перевіряється робота 
складників КТЗ з метою встановлення їх технічно-
го стану.

5.7. Після закінчення дослідження КТЗ оцінювач 
(експерт) у разі потреби ознайомлює заінтересова-
них осіб, залучених до технічного огляду КТЗ, з його 
результатами.

6. Ідентифікація КТЗ
6.1. Визначення типу, моделі, версії КТЗ, року його 

виготовлення, комплектності, укомплектованості, по-
вної маси, робочого об’єму двигуна тощо проводить-
ся на основі даних виробника КТЗ. Визначальним 
при цьому є ідентифікаційний номер VIN.

Ідентифікаційний номер являє собою літерно-
цифрове позначення, що складається із 17 знаків, 
умовно поділених на 3 частини.

Структура і зміст VIN-коду визначаються ДСТУ 
3525-97 «Засоби транспортні дорожні. Маркування», 
які складаються з міжнародного коду виробника 
КТЗ (перші три символи), описової частини (подаль-
ші шість символів) і розпізнавальної частини (остан-
ні вісім символів).

У разі визначення VIN-коду за цими стандартами 
передбачається використання арабських цифр і ве-
ликих літер латинського алфавіту (за винятком лі-
тер: «I», «O», «Q»).

VIN-код розміщується на нероз’ємних складових 
частинах кузова або шасі і на спеціально виготовле-
них номерних табличках (шильдиках).

У країнах, де застосування міжнародного стан-
дарту ISO 3779-1983 є необов’язковим або частково 
обмеженим, кодування номерів кузова може бути з 
відхиленням від рекомендацій цього стандарту.

У разі механічних і корозійних пошкоджень, зни-
щення VIN-коду, номерних табличок, номера двигу-
на КТЗ установлення типу, моделі, версії, року ви-
готовлення, робочого об’єму двигуна за VIN-кодом, 
а також визначення вартості КТЗ та його складни-
ків проводяться після відповідного експертного до-
слідження (експертизи) зазначених номерів на пред-
мет їх автентичності.

6.2. Тип, модель КТЗ визначаються за міжнарод-
ним кодом виробника КТЗ, за описовою частиною 
VIN-коду (позиції з першої до дев’ятої) та за реєстра-
ційними документами країни-виробника.

Перші три символи VIN-коду, як правило, визна-
чають географічну зону, коди країни і виробника 
КТЗ.

Літерно-цифрові позначення в описовій части-
ні VIN-коду (позиції з четвертої до дев’ятої) містять 
кодовані дані про тип автомобіля, його конструкцію, 
тип кузова, тип двигуна, конструкцію привода, робо-
чий об’єм двигуна тощо.

Сукупність знаків з першої до дев’ятої позиції VIN-
коду визначає марку і модель КТЗ.

Позначення, які виконуються на панелях кузовів 
КТЗ на прикріплених до них елементах, означають 
їхні моделі і модифікації та мають вид символів «XL», 
«GL», «SL» «SRDT» тощо і можуть сприяти ідентифі-
кації КТЗ, але не є визначальними з огляду на мож-
ливість їхньої заміни.

6.3. Визначення року виготовлення КТЗ здійсню-
ється на підставі даних його виробника, які зазнача-
ються у VIN-коді.

6.3.1. При визначенні року виготовлення КТЗ не-
обхідно враховувати те, що за міжнародним стан-
дартом ISO 3779-1983 виробники КТЗ зазначають 
у VIN-коді календарний або модельний рік виготов-
лення КТЗ, тобто наступний модельний рік почина-
ється після 1 липня поточного календарного року.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 3779-1983 
для кодування модельного року виготовлення КТЗ в 
описовій частині VIN-коду рекомендовано викорис-
тання символів, наведених у таблиці 3.1 додатка 3.

6.3.2. Календарний і модельний роки виготовлен-
ня можуть також визначатися за розпізнавальною 
частиною VIN-коду (останні 8 знаків VIN-коду за да-
ними виробника дають змогу встановити дату виго-
товлення КТЗ).

6.3.3. За рік виготовлення КТЗ приймається ка-
лендарна дата його виготовлення з обов’язковим за-
значенням при цьому дня та місяця цього року.

Якщо календарну дату виготовлення визначити 
неможливо, то за основу береться модельний рік ви-
готовлення, визначений за його VIN-кодом, з ураху-
ванням календарної дати першого документального 
підтвердження будь-якої дії з даним КТЗ, що зазна-
чена у супровідних документах (дати придбання, да-
ти оформлення митних документів, дати першої реє-
страції КТЗ тощо).

Датою першої реєстрації КТЗ, який був у корис-
туванні (зокрема який ввозиться на митну територію 
України), є дата, що зазначена в спеціальній графі 
свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) КТЗ, 
або дата видачі свідоцтва про реєстрацію (технічно-
го паспорта).

У разі відсутності даних про календарну дату пер-
шого документального підтвердження будь-якої дії з 
даним КТЗ або виникнення сумнівів щодо її досто-
вірності, коли встановлений модельний рік виготов-
лення КТЗ збігається з роком виготовлення, зазна-
ченим у свідоцтві про реєстрацію, під час оцінки за 
дату виготовлення береться 1 січня встановленого 
за VIN-кодом модельного року.

Якщо встановлений за VIN-кодом модельний рік 
виготовлення не збігається з роком виготовлення 
КТЗ, який зазначено в свідоцтві про реєстрацію (тех-
нічному паспорті), і перевищує його, під час оцінки за 
дату виготовлення приймається 1 липня зазначено-
го в реєстраційних документах року. Якщо зазначе-
не перевищення становитиме понад 1 рік, то за дату 
виготовлення беруть 1 січня модельного року.

6.3.4. Визначення року виготовлення КТЗ за да-
тою виготовлення його окремих складових частин 
не допускається у зв’язку з можливістю їхньої замі-
ни під час експлуатації або можливого значного про-
міжку в часі з моменту їх виготовлення до моменту 
складання з них КТЗ. Такі дати можуть мати інфор-
мативний характер тільки в усій своїй сукупності.

6.4. Робочий об’єм двигунів КТЗ визначається та-
кими способами:

6.4.1. Робочий об’єм двигунів КТЗ визначається 
за даними про моделі двигунів, які містяться в їхніх 
кодах.
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6.4.2. Робочий об’єм двигунів автомобілів амери-
канського виробництва, деяких моделей КТЗ євро-
пейського й азіатського виробництва може бути ви-
значений з VIN-коду КТЗ.

6.4.3. Робочий об’єм поршневого двигуна з кри-
во шипно-шатунним механізмом (без причепленого 
шатуна) розраховується за формулою

          π · d2 · S
               V =                  · i    ,             (1)
         4 · 1000 

де: V – робочий об’єм двигуна, куб. см; d – діаметр 
циліндра, мм; S – хід поршня – величина переміщен-
ня поршня від крайнього нижнього положення до 
крайнього верхнього положення, мм; π = 3,14; 4; 
1000 – постійні коефіцієнти; i – кількість циліндрів.

6.4.4. Робочий об’єм двигуна також визначається 
шляхом безпосереднього вимірювання об’єму оливи 
чи повітря, що витискаються з одного циліндра вна-
слідок повного переміщення поршня.

6.5. Комплектність та укомплектованість КТЗ і йо-
го складових частин визначаються за результатами 
його огляду виходячи з фактично встановлених на 
ньому складових частин.

6.5.1. Джерелом інформації про базову комплек-
тність КТЗ є дані його виробника.

Комплектність КТЗ може бути зазначена в доку-
ментах на придбання нового КТЗ.

6.5.2. Комплектність та укомплектованість пере-
обладнаного КТЗ враховуються за умови внесення 
змін до свідоцтва про реєстрацію (технічного пас-
порта) на підставі документів, що свідчать про пере-
обладнання КТЗ. Переобладнання КТЗ повинно від-
повідати вимогам статті 32 Закону України «Про до-
рожній рух».

6.6. Визначення типу КТЗ, типу його кузова здій-
снюється відповідно до Закону України «Про приєд-
нання України до Угоди про прийняття єдиних тех-
нічних приписів для колісних транспортних засобів, 
предметів обладнання та частин, які можуть бути 
встановлені та/або використані на колісних тран-
спортних засобах, і про умови взаємного визнан-
ня офіційних затверджень, виданих на основі цих 
приписів, 1958 року з поправками 1995 року», а та-
кож Директив Європейського Союзу, еквівалентних 
Правилам Європейської економічної комісії Орга-
нізації Об’єднаних Націй.

7. Визначення вартості КТЗ
7.1. Оцінка КТЗ здійснюється переважно із засто-

суванням бази оцінки, яка відповідає ринковій вар-
тості.

Ринкова вартість КТЗ ураховує його комплектність, 
укомплектованість і фактичний технічний стан, строк 
експлуатації, величину пробігу, умови, у яких він екс-
плуатувався (зберігався), особливості кон’юнктури 
ринку регіону.

Згідно з принципами зміни вартості, попиту та 
пропозиції значення ринкової вартості є змінною за 
фактором часу величиною, яка залежить від коли-
вань ринкових цін на КТЗ та його складники.

7.2. Основним підходом, який використовується 
для оцінки КТЗ, є порівняльний підхід. Згідно з ним 
визначення вартості КТЗ на території Укра їни прово-

диться на підставі їх цін продажу та поточ них цін про-
позиції до продажу, які зазначені у вітчи з няних довід-
никах. Зазначені ціни є статистично усе редненими 
ціновими даними КТЗ, які були відчужені в Україні 
згідно з умовами, що відповідають змісту і поняттю 
«ринкова вартість».

Використання зарубіжної довідкової літератури 
допускається у разі відсутності потрібної інформації 
у вітчизняних довідниках.

Вартість КТЗ, яка наведена в іноземній валюті, 
визначається в гривнях за офіційним курсом НБУ на 
дату оцінки.

Основним методом у межах порівняльного під-
ходу є метод, заснований на аналізі цін ідентичних 
КТЗ.

7.3. Коригування ринкової вартості КТЗ, отри-
маної із застосуванням порівняльного підходу, здій-
снюється за загальною формулою

С = Сср (1 ± (Гк /100) ± (Дз /100)) ± Сдод ,        (2)

де: С – ринкова вартість, грн.; Сср – середня ринко-
ва ціна КТЗ, грн.; Гк – коефіцієнт коригування рин-
кової вартості КТЗ за величиною пробігу, %; Дз – 
процент додаткового збільшення (зменшення) рин-
кової вартості КТЗ, який визначається відповідно 
до таблиці 4.1 додатка 4 та залежить від умов до-
гляду, зберігання, експлуатації тощо, %; Сдод – до-
даткове збільшення (зменшення) ринкової вартості 
КТЗ виходячи з його комплектності, укомплектова-
ності, пошкоджень, відновлення і оновлення склад-
ників, грн.

7.4. Середня ринкова ціна КТЗ – величина, яка 
визначається статистичними методами, еквівалент-
на найбільш вірогідній вартості продажу (пропози-
ції до продажу), сукупності КТЗ визначеної моделі з 
відповідними строком експлуатації і пробігом на ви-
зна чений момент часу, у конкретному регіоні чи міс-
цевості з дотриманням вимог, що відповідають по-
няттю «ринкова вартість».

Визначення Сср базується на довідкових цінових 
даних продажу на ідентичне (аналогічне) КТЗ.

Сср для КТЗ визначається на базі середньої ціни 
продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ за такою фор-
мулою:

  Сср = СД · К + М ,              (3)

де: СД – ціна КТЗ, який був у користуванні, з ура-
хуванням строку його експлуатації, за інфор ма цією 
з довідкової літератури, зокрема наведеної у пере-
ліку рекомендованих нормативно-правових актів, 
мето дичної, довідкової літератури та комп’ютерних 
баз даних з програмним забезпеченням (додаток 8). 
Якщо в довідковій літературі наводяться ціни прода-
жу і ціни пропозиції, то згідно з принципом заміщен-
ня значення СД повинно дорівнювати ціні продажу 
КТЗ; К – коефіцієнт ринку регіону, який враховує від-
мінність поточних цін продажу та пропозиції до про-
дажу у відповідному регіоні від цін з довідкової літе-
ратури. Значення коефіцієнта ринку регіону зазнача-
ється згідно з таблицею 3.2 додатка 3; М – вартісний 
еквівалент суми податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів під час митного офор млення згідно з чин-
ним законодавством.
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7.5. Вартісний еквівалент суми податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів під час митного оформ-
лення М не враховується у разі прийняття ціни КТЗ з 
вітчизняної довідкової літератури або за цінами ди-
лерів заводів-виробників України.

У разі визначення ринкової вартості КТЗ, що не 
зареєстрований в Україні (не розмитнений), з метою 
встановлення вартості матеріального збитку, запо-
діяного його власнику, значення М враховується (не 
враховується) на підставі міжнародних угод, укладе-
них Україною, або умов договору страхування тако-
го КТЗ.

Значення М розраховується таким самим чином, 
як і податки, збори, інші обов’язкові платежі під час 
митного оформлення, згідно з чинним законодав-
ством України.

7.6. У разі неможливості визначення ринкової 
вартості КТЗ із застосуванням середньої ціни про-
дажу (пропозиції) ідентичного КТЗ використовується 
метод, заснований на аналізі цін аналогічних тран-
спортних засобів, у вигляді розрахунків за такою 
формулою чи за методологією, передбаченою пунк-
том 7.12 цієї Методики:

        Сср = Цн · Кз · (Г/100) · К + М ,             (4)

де: Цн – ціна нового КТЗ в Україні або в провідних 
країнах-експортерах за інформацією з довідкової лі-
тератури; Кз – коефіцієнт функціонального зносу КТЗ; 
Г – показник ринкової вартості аналогічного КТЗ, %.

7.7. Коефіцієнт функціонального зносу (Кз) – це 
відношення середньої ринкової ціни КТЗ, знятого з 
виробництва, до середньої ринкової ціни аналогічно-
го КТЗ з базовою комплектністю, що випускається 
на дату виконання оцінки.

Показник Кз застосовується для визначення вар-
тості КТЗ і не може використовуватись для визна-
чення вартості його окремих складників.

Значення Кз для окремих КТЗ визначаються за 
рекомендаціями, наведеними у довіднику, за дани-
ми якого обчислюється вартість відповідного КТЗ.

7.8. Величина процентного показника ринкової 
вартості КТЗ, що був у користуванні, є змінною за-
лежно від строку експлуатації розрахунковою про-
центною складовою вартості і визначається за таким 
співвідношенням:

            Сд · 100
                 Г =                  .                 (5)
                 Цн 

Якщо визначити показник Г за цим співвідношен-
ням неможливо, його значення приймається з відпо-
відних таблиць додатка 5, де Г є результатом усе-
реднення розрахункових співвідношень, отриманих 
порівняльним підходом за формулою (5) для анало-
гічних КТЗ.

Процентний показник ринкової вартості не може 
бути менше 4 %, якщо КТЗ перебуває у справному 
технічному стані.

Показник Г не враховує фактичного технічного ста-
ну КТЗ і відхилень від його нормативного пробігу.

7.9. Коефіцієнт коригування ринкової вартості 
КТЗ за величиною пробігу Гк ураховує відмінності 
між фактичним середньорічним та нормативним се-

редньорічним пробігом оцінюваного КТЗ. Значення 
Гк приймається за рекомендаціями, наведеними в 
довіднику, за даними якого обчислюється вартість 
відповідного КТЗ, а у випадку, передбаченому пунк-
том 7.8, – з відповідної таблиці додатка 5.

Показник Гк не застосовується для причепів, на-
півпричепів, спеціальних КТЗ, будівельної та сіль-
ськогосподарської техніки.

7.10. Якщо в досліджуваного КТЗ пробіг за дани-
ми довідкової літератури чи таблиць додатка 5 біль-
ше ніж на 50 тисяч км відрізняється від показань тех-
нічно справного п’ятизначного одометра, то для по-
дальшого коригування використовується розрахунко-
вий пробіг.

Розрахунковий пробіг визначається як добуток се-
редньорічного нормативного пробігу та строку екс-
плуатації з подальшим коригуванням згідно з пока-
заннями одометра шляхом додавання належної кіль-
кості сотень тисяч кілометрів виходячи з того, що різ-
ниця між розрахунковим пробігом та добутком між 
середньорічним нормативним пробігом і строком 
експлуатації не повинна перевищувати 50 тис. км.

7.11. У разі якщо одометр технічно несправний або 
встановлено факт його заміни чи втручання, що при-
звело до зміни показань пробігу КТЗ, у подальших 
розрахунках слід виходити з нормативного пробігу з 
врахуванням строку експлуатації оцінюваного КТЗ.

7.12. Для визначення вартості КТЗ, його складни-
ків, а також для складання калькуляції відновлюваль-
ного ремонту у виняткових випадках (за відсутності 
необхідних довідкових даних) допускається викорис-
тання відповідних вартісних даних аналогічних КТЗ.

7.12.1. Підбір аналога проводиться за нижченаве-
деними факторами:

автомобілі вантажні, тягачі: тип кузова (загально-
го призначення чи спеціалізований), вантажність, ко-
лісна формула, розташування кабіни і двигуна від-
носно осей, тип двигуна (бензиновий, дизельний то-
що), потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, га-
баритні розміри, комплектність, рік виготовлення;

причепи, напівпричепи: тип кузова за призначен-
ням, вантажність (пасажировмісність), колісна фор-
мула, повна маса, корисний об’єм кузова, наявність 
тенту, матеріал виготовлення кузовних елементів, 
габаритні розміри, рік виготовлення;

автомобілі легкові, автомобілі легкові позадорож-
ні: тип кузова (седан, універсал тощо), призначен ня 
(дорожні, позадорожні), тип двигуна (бензиновий, ди-
зельний тощо), робочий об’єм двигуна, привод тяго-
вих коліс (передньоприводні, задньоприводні, повно-
приводні), тип коробки передач, габаритні розміри, 
комплектність, кількість дверей, рік виготовлення;

автобуси: призначення (міські, приміські, міжмі сь кі 
та інші за даними виробника), пасажировмісність, до-
вжина, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), 
потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, комп-
лектність, рік виготовлення;

мототехніка: рік виготовлення, призначення, тип 
рами, робочий об’єм двигуна, число циліндрів, чис-
ло тактів двигуна, габаритні розміри;

сільськогосподарська техніка, спеціальний рухо-
мий склад: рік виготовлення, призначення, характе-
ристики спеціального обладнання, базове шасі, тип 
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двигуна, потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, 
габаритні розміри.

7.12.2. Для підбору аналога перевагу слід нада-
вати транспортним засобам того самого виробника 
(країни-виробника).

Рік виготовлення аналога повинен відрізнятися 
від року виготовлення оцінюваного КТЗ не більше 
ніж на 5 років.

Аналог уважається підібраним, якщо відхилення 
факторів за кожною порівнюваною характеристикою, 
яка має числовий вираз, не перевищує ± 5 %. Інші 
функціональні характеристики повинні збігатися.

Якщо відхилення поодиноких факторів за порів-
нюваними характеристиками, які мають числове ви-
раження, перевищує ± 5 %, довідкова ціна прийма-
ється як середнє арифметичне значення декількох 
найбільш близьких аналогів.

7.13. У разі наявності довідкових цін на КТЗ, що оці-
нюється, окрім ціни, що відповідає року його виготов-
лення, а також відсутності даних про його ціну як ново-
го КТЗ, використовуються відповідні наявні дані щодо 
аналогічного КТЗ, підібраного відповідно до вимог під-
пунктів 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 цієї Методики.

У цьому випадку значення Сд для КТЗ, що оціню-
ється, може бути отримано із співвідношення

   Сд        СдА
               =          ,                  (6) 
   Сд’         СдА’

де: Сд’
 
 – довідкова ціна КТЗ тієї самої модифікації, 

що й оцінюваного, з роком виготовлення, макси-
мально наближеним до року виготовлення оціню-
ваного КТЗ; СдА’

  
– довідкова ціна аналогічного КТЗ 

відповідного року виготовлення; СДА – довідкова ці-
на аналогічного КТЗ того самого року виготовлення, 
що й оцінюваний.

7.14. У разі відсутності даних щодо ціни нового 
КТЗ, неможливості її отримання у спосіб, передбаче-
ний у пункті 7.35 цієї Методики, значення Цн визна-
чається із співвідношення

    Цн’ 
           Цн 

                =          ,                  (7) 
   Цна’         Цна

де: Цн’
 
 – ціна нового КТЗ, що оцінюється, у країні 

придбання чи провідній країні-експортері; Цна’
 
 – ці-

на нового аналогічного КТЗ, підібраного відповід-
но до вимог підпунктів 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 ці-
єї Методики, у країні придбання чи провідній країні-
експортері; Цн, Цна – ціна в Україні нового КТЗ, що 
оцінюється, та аналогічного.

7.15. Ліквідаційна вартість КТЗ (Сл), його склад-
ників зумовлена обмеженим строком їх реалізації 
внаслідок примусового продажу і визначається за 
такою формулою:

  Сл = С · Кл ,              (8)

де Кл = 0,8...0,95, коефіцієнт ліквідності.
Зазначений коефіцієнт ураховує такі обставини: 

обмеження в організації маркетингових досліджень, 
проведення реалізації в короткий термін у примусо-
вому порядку та відсутність передпродажної підго-
товки КТЗ.

Ліквідаційна вартість не враховує витрат, що су-
проводжують продаж, зокрема комісійні збори.

7.16. Ринкова вартість технічно несправного, ро-
зукомплектованого КТЗ (зокрема КТЗ, що ввозить-
ся на митну територію України) не може бути мен-
шою за вартість металобрухту складників, що зали-
шилися, з урахуванням витрат на його утилізацію.

7.17. Якщо вартість відновлювального ремонту, з 
урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складни-
ків розукомплектованого або аварійно пошкоджено-
го КТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазна-
чених пошкоджень, то ринкова вартість такого КТЗ 
не розраховується. Відновлення такого КТЗ за прин-
ципом внеску є економічно недоцільним.

У цьому випадку може бути визначена вартість 
утилізації КТЗ.

7.18. Вартість утилізації КТЗ визначається як су-
ма ринкової вартості технічно справних складників та 
вартості металобрухту складників, які залиши лися.

7.19. У разі наявності даних щодо продажу анало-
гічного КТЗ у такому самому технічному стані за вар-
тість утилізації КТЗ, що оцінюється, може приймати-
ся ціна продажу зазначеного аналогічного КТЗ.

7.20. Вартість технічно справних складників визна-
чається на підставі результатів їх діагностування на 
спеціалізованому для даної моделі КТЗ підприємстві 
автосервісу, а у разі необхідності – дефектування.

7.21. Вартість технічно справних складників ви-
значається відповідно до вимог пункту 7.36 та під-
пунктів 8.5.10 – 8.5.12 пункту 8.5 цієї Методики з ура-
хуванням коефіцієнта фізичного зносу та з відніман-
ням вартості робіт з їх демонтажу, діагностування, 
дефектування, витрат, пов’язаних з їх продажем у 
регіоні (складські, транспортні, торговельні витрати 
та інше), суми податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів та прибутку, що очікується від реалізації 
складників на вторинному ринку. Зазначені витра-
ти, окрім вартості робіт з демонтажу, діагностуван-
ня, дефектування складників, мають бути задані як 
вихідні дані замовника оцінки або визначені залуче-
ними до оцінки фахівцями в галузі економіки.

7.22. До складників, що підлягають оцінці, у разі 
визначення утилізаційної вартості КТЗ, не включа-
ють ті, демонтування яких потребує робіт, пов’язаних 
із застосуванням газополуменевого чи електродуго-
вого різання, а також такі складники, що впливають 
на безпеку руху та не підлягають повторному вико-
ристанню:

а) подушки пневматичні з піротехнічними актива-
торами, елементи системи їх електричного контро-
лю і датчики цієї системи;

б) гальмові колодки і накладки гальмових систем;
в) трубопроводи й ущільнювальні системи;
г) глушники випускної системи;
ґ) шарніри системи кермування і підвіски;
д) крісла, зінтегровані з ременями безпеки чи 

пневматичними подушками;
е) складники системи блокування керма;
є) складники системи знерухомлення КТЗ, вико-

нані разом з передавально-приймальними пристро-
ями електричного управління;

ж) обладнання проти викрадання КТЗ і тривожної 
сигналізації;
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з) електричні і електронні елементи систем убез-
печення руху – антиблокувальної (ABS), протибуксу-
вальної (ASR);

и) трубопроводи паливної системи;
і) періодично замінювані фільтри і фільтрувальні 

елементи;
ї) клапани системи рециркуляції газових викидів;
й) складники установки живлення двигунів газо-

вим паливом;
к) автоматичні і неавтоматичні з’єднання ременів 

безпеки разом з частинами ременів, виконаних разом 
з пряжками, механізмом для звільнення від ременів, 
піротехнічними і механічними активаторами, електро-
нні системи автоматичного натягу ременів безпеки;

л) щітки склоочисників;
м) експлуатаційні рідини, зокрема: моторні оли-

ви, трансмісійні оливи, оливи гідравлічних приводів і 
систем, охолоджувальна рідина, холодоагенти, ріди-
ни гальмових та кліматизаційних систем;

н) каталітичні конвертори (каталізатори);
о) кріпильні складники, якщо інше не зазначено в 

офіційній інформації виробника;
п) окремі складники, що мають використовуватися 

комплектно: амортизатори, комплекти стояків (амор-
тизатор з пружиною) підвіски у разі їх розташування 
на КТЗ попарно – з обох боків однієї осі, моста; окремі 
замки дверей, капота, кришки багажника, а також де-
талі селективного поєднання складальних одиниць.

7.23. Якщо ринкова вартість технічно справних 
складників менша за суму вартості робіт з їх демон-
тування та витрат, пов’язаних з їх продажем у регі-
оні, то вартість оцінюваного КТЗ дорівнює вартості 
металобрухту складників, що залишилися, з ураху-
ванням витрат на утилізацію.

7.24. У разі перевищення витрат на утилізацію 
КТЗ над вартістю металобрухту складників, що за-
лишилися, ці обставини зазначаються у висновку 
про вартість КТЗ.

7.25. Додаткове збільшення (зменшення) ринкової 
вартості КТЗ виходячи з його комплектності, укомп-
лектованості, пошкоджень, відновлення й оновлення 
складників визначається за формулою

    Сдод = СВ1 ± СВ2 – (Сврз + ВТВ) ,             (9)

де: СВ1 – величина збільшення вартості КТЗ у разі 
оновлення його складників, грн.; СВ2 – величина ко-
ригування вартості КТЗ залежно від його комплек-
тності, грн.; Сврз – вартість відновлювального ремон-
ту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, 
розрахованого відповідно до вимог пункту 8.2, грн.; 
ВТВ – величина втрати товарної вартості КТЗ, роз-
рахована відповідно до вимог підпункту 8.6.3 пункту 
8.6, грн.

7.26. Збільшення вартості КТЗ у разі оновлення 
його складників визначається за формулою

      n

      СВ1 = Σ Цсі ((Гі – Г)/100),            (10)
     

i=1

де: Σ – знак суми; Цсі – ціна нової i-тої заміненої скла-
дової частини, грн.; Гі – показник середньої ринкової 
вартості i-тої складової частини на дату оцінки, %; 
n – число замінених складових частин.

7.27. Визначення процентного показника ринко-
вої вартості окремих складників (за винятком пнев-
матичних шин і акумуляторних батарей) здійснюєть-
ся у спосіб, передбачений для визначення процент-
ного показника ринкової вартості відповідного КТЗ 
згідно з пунктом 7.8.

7.28. Збільшення вартості КТЗ у разі заміни йо-
го кузова на новий провадиться відповідно до вимог 
пункту 3 таблиці 4.1 (додаток 4).

7.29. Вплив комплектності КТЗ на його вартість 
зумовлений наявністю або відсутністю складників 
відповідно до специфікації виробника КТЗ і визнача-
ється коригуванням величини Сд на підставі інфор-
мації з довідкової літератури, зокрема передбаченої 
додатком 8, яка є джерелом визначення середньої 
ринкової ціни самого КТЗ.

7.30. У разі відсутності в довідковій літературі за-
значеної інформації величина коригування вартості 
КТЗ залежно від наявності або відсутності додатково-
го обладнання (опцій) вираховується за формулою

   СВ2 = 0,7 Цоб · 0,97Т,           (11)

де: Цоб – ціна нового обладнання, грн.; Т – строк екс-
плуатації в місяцях.

У разі використання цієї формули строк експлуа-
тації має граничне значення – 95 місяців.

7.31. Ціна та строк експлуатації додатково вста-
новленого обладнання повинні бути підтверджені від-
повідним документом (про гарантійні зобов’язання, 
довідкою-рахунком тощо).

У разі відсутності документів, що підтверджують 
строки експлуатації додатково встановленого об-
ладнання, його вартість включається в розрахунок з 
урахуванням строку експлуатації оцінюваного КТЗ.

7.32. Підставою для збільшення (зменшення) вар-
тості КТЗ унаслідок зміни його технічного стану є 
відповідне документальне підтвердження факту йо-
го відновлювального ремонту, заміни складників або 
інструментальне дослідження фахівцем, яке прово-
диться з метою встановлення факту відновлюваль-
них втручань (ремонту).

7.33. У разі відсутності довідкових даних про ціну 
ідентичних або аналогічних спеціальних, спеціалізо-
ваних та переобладнаних КТЗ їх вартість може та-
кож визначатися як сума ринкової вартості шасі КТЗ 
та вартості встановленого обладнання з урахуван-
ням відповідних робіт. Вартість обладнання і ремонт-
них робіт, пов’язаних з його монтуванням, може бути 
також визначена методом калькуляції витрат за ви-
тратним підходом або методом мультиплікаторів.

7.34. Визначення вартості встановленого облад-
нання з урахуванням відповідних робіт методом 
мультиплікаторів здійснюється розрахунком співвід-
ношень вартостей встановленого обладнання ана-
логічних транспортних засобів з величинами техніч-
ного параметра, який зумовлює вартість спеціаль-
ного або спеціалізованого КТЗ (вантажність, потуж-
ність тощо), за формулою

   Соб2 = (С1 – Сш1) · (N2 / N1)
y ,          (12)

де: Соб2 – вартість обладнання оцінюваного спеці-
ального або спеціалізованого КТЗ, грн.; N2 – вели-
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чина технічного параметра обладнання оцінюваного 
КТЗ спеціального або спеціалізованого призначен-
ня; y – показник ступеня, який визначається з ураху-
ванням даних про вартість і технічні параметри ана-
логічних спеціальних або спеціалізованих КТЗ та їх 
шасі за формулою

          lg ((С3 – Сш3) / (С1 – Сш1))
 y =                                                           ,             (13)

       
 lg (N3 / N1)

де: С1, С3 – ринкова вартість аналогічних спеціаль-
них або спеціалізованих КТЗ, грн.; Сш1, Сш3 – ринко-
ва вартість шасі аналогічних КТЗ спеціального або 
спеціалізованого призначення, грн.; N1, N3 – величи-
на технічного параметра аналогічних КТЗ спеціаль-
ного або спеціалізованого призначення.

7.35. У разі відсутності цінових даних КТЗ у довід-
ковій літературі, зокрема зазначеній у додатку 8, а 
також у разі наявності обставин, зумовлених зміна-
ми економічного стану країни, що супроводжуються 
різкими коливаннями цін на КТЗ, та в інших випад-
ках, коли застосування довідкових даних є неможли-
вим, допускається використання даних обмеженого 
ринку КТЗ.

У такому випадку інформація про ціни на нові КТЗ 
чи КТЗ, які були в користуванні, може бути отримана 
з каталогів, комп’ютерних програм та прайс-листів 
дилерів виробників і торговельних фірм, а також із 
спеціалізованих для продажу КТЗ періодичних ви-
дань. Використання ресурсів мережі Інтернет допус-
кається з дотриманням вимог підпункту 7.53.5 пунк-
ту 7.53 цієї Методики.

Середня ринкова ціна такого КТЗ визначається як 
середнє арифметичне значення цінових показників, 
одержаних із зазначених джерел інформації.

У разі використання середньої ринкової ціни про-
позиції до продажу КТЗ її необхідно звести коригу-
ванням до ціни продажу, застосовуючи відповідне 
співвідношення стосовно аналогічних КТЗ із довід-
ників, зокрема передбачених додатком 8.

Коригування вартості КТЗ залежно від пробігу 
та строку експлуатації здійснюється із застосуван-
ням підбору аналога і відповідно до вимог пунктів 
7.8, 7.9 та підпунктів 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 цієї 
Методики.

Подальше коригування вартості КТЗ залежно від 
технічного стану, комплектності, укомплектованос-
ті, відновлення й оновлення складових частин тощо 
здійснюється за формулами (9), (10), (11), а також 
з врахуванням процента Дз додаткового збільшен-
ня (зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від 
умов догляду, зберігання та експлуатації (таблиця 
4.1 додатка 4) та процента додаткового зменшення 
вартості КТЗ з дефектами кузова, кабіни, рами (таб-
лиця 4.2 додатка 4).

7.36. Ринкова вартість окремої складової части-
ни враховує її комплектність і фактичний технічний 
стан, умови, у яких вона експлуатувалася (зберіга-
лася), особливості кон’юнктури ринку регіону.

Ринкова вартість складової частини КТЗ з ураху-
ванням коефіцієнта фізичного зносу визначається за 
формулою

  Ссз = Цс · (1 – Ез) ,          (14)

де: Ссз – вартість складової частини КТЗ з урахуван-
ням коефіцієнта фізичного зносу, грн.; Цс – ціна но-
вої складової частини, грн.; Ез – коефіцієнт фізично-
го зносу.

7.37. Коефіцієнт фізичного зносу Ез розраховуєть-
ся за формулою

   Ез = 1 – (С / Цн) .            (15)

7.38. Значення Ез приймається таким, що дорів-
нює нулю для нових складників та для складників 
КТЗ, строк експлуатації яких не перевищує:

5 років – для легкових КТЗ виробництва країн СНД;
7 років – для інших легкових КТЗ;
3 роки – для вантажних КТЗ, причепів, напівпри-

чепів та автобусів виробництва країн СНД;
4 роки – для інших вантажних КТЗ, причепів, на-

півпричепів та автобусів;
5 років – для мототехніки.
7.39. Винятком стосовно використання зазначе-

них вимог є:
а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному ре-

жимі (фактичний пробіг щонайменше вдвічі більший 
за нормативний);

б) якщо складові частини кузова, кабіни, рами від-
новлювали ремонтом або вони мають корозійні руй-
нування чи пошкодження у вигляді деформації;

в) якщо КТЗ експлуатувалося в умовах, визначе-
них у пункті 4 таблиці 4.1 додатка 4.

7.40. Якщо під час відновлення були використа-
ні нові складники іншої модифікації КТЗ взамін по-
шкоджених (розукомплектованих), значення процен-
та їх фізичного зносу приймається таким, що дорів-
нює нулю.

7.41. Значення коефіцієнта фізичного зносу, який 
підлягає усуненню, не може перевищувати 0,7.

Для складників КТЗ зі строком експлуатації понад 
12 років значення Ез приймається рівним 0,7.

Для КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років у 
випадку виконання капітального ремонту КТЗ впро-
довж двох років до дати оцінки Ез підлягає розрахун-
ку за формулою (13) і його значення приймають не 
менше 0,5.

7.42. Підставою для виконання капітального ре-
монту КТЗ є:

економічна недоцільність подальшої експлуатації 
зношеного КТЗ у випадку, коли витрати, пов’язані з 
необхідністю підтримування КТЗ у технічному стані, 
що відповідає вимогам безпеки, чи у разі необхіднос-
ті забезпечення його технічних характеристик, пере-
вищують отримувані від експлуатації КТЗ доходи;

необхідність заміни або відновлення трьох і біль-
ше базових складових частин у результаті їх зносу 
чи експлуатаційних та аварійних пошкоджень;

необхідність повного чи близького до повного 
розбирання (коли трудомісткість становить не мен-
ше 75 % трудомісткості повного розбирання) для ви-
конання ремонту КТЗ чи його складових частин.

7.43. До капітального ремонту також належать 
операції заміни: рами КТЗ; кабіни вантажного чи 
вантажопасажирського КТЗ; кузова автобуса; кузо-
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ва вантажного автомобіля, сконструйованого на ба-
зі кузова автобуса; кузова вантажопасажирського 
КТЗ вагонної компоновки та легкового автомобіля; 
складників КТЗ спеціалізованого призначення, по-
значених приміткою 3 в таблиці 3.3 додатка 3; одно-
часно не менше ніж трьох базових складових частин 
КТЗ, наведених у таблиці 3.3 додатка 3.

7.44. У разі визначення фізичного зносу окремої 
складової частини КТЗ, що був у користуванні, ко-
ригування його вартості виходячи з комплектності, 
укомплектованості та ВТВ від попередніх ремонтів 
не провадиться. Відповідне коригування за форму-
лою (2) не провадиться також у разі відсутності да-
них про його пробіг, умови експлуатації чи інших 
факторів, які впливають на вартість.

Для КТЗ, який раніше був у ремонті, фізичний 
знос складників, що піддавалися заміні (якщо вста-
новлення такої ремонтної дії є можливим), може бу-
ти визначений окремо. У цьому випадку коефіцієнт 
фізичного зносу складової частини, що раніше під-
давалася заміні, може розраховуватися із застосу-
ванням формул (15), (2) та значення СВ1 у формулі 
(9). В такому випадку значення Сврз у формулі (9) 
щодо витрат на ремонт цієї та інших складових час-
тин не враховуються.

7.45. Якщо укомплектованість оцінюваної скла-
дової частини КТЗ не відповідає даним довідника, 
з якого береться цінова інформація, то вартість від-
сутніх (або додатково застосованих) деталей відні-
мається (додається) від (до) його ціни з урахуванням 
їх фізичного зносу. У цьому разі коефіцієнт фізично-
го зносу складової частини визначається за форму-
лами (15), (2) без коригування вартості КТЗ залежно 
від його укомплектованості.

У разі неможливості визначення строку експлуа-
тації відсутніх (або додатково застосованих) деталей 
фізичний знос приймається рівним фізичному зносу 
складової частини.

7.46. Коефіцієнт фізичного зносу акумуляторних 
батарей (ЕАКБ) визначається за формулою

                ТФ 
              ЕАКБ =            ,                             (16)
               ТСТ 

де: ТФ – фактичний строк експлуатації акумулятор-
ної батареї в роках; ТСТ – середньостатистичний 
строк експлуатації акумуляторної батареї до її замі-
ни в роках.

7.47. Середньостатистичний строк експлуата-
ції акумуляторної батареї до її заміни визначаєть-
ся відповідно до Експлуатаційних норм середнього 
ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних бата-
рей колісних транспортних засобів і спеціальних ма-
шин, виконаних на колісних шасі, затверджених на-
казом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
20.05.2006 № 489, зареєстрованих у Міністерстві юс-
тиції України 08.06.2006 за № 695/12569.

Фактичний строк експлуатації акумуляторної ба-
тареї визначається від дати її виготовлення згідно з 
маркуванням до дати оцінки КТЗ.

7.48. Коефіцієнт фізичного зносу пневматичних 
шин КТЗ (Еш) визначається згідно з даними таблиці 
3.4 додатка 3.

Пневматичні шини маркування «Regroovable» 
розраховані на поглиблення зношеного до гранич-
ного значення рисунка протектора на 3 мм. Ресурс 
шин з поглибленим рисунком протектора відповідно 
збільшується. Глибина нарізаного рисунка протекто-
ра, складена із залишковою висотою рисунка про-
тектора до його поглиблення, утворює сумарну ви-
соту поглибленого рисунка протектора. Коефіцієнт 
фізичного зносу шини «Regroovable» визначається з 
урахуванням цієї сумарної висоти за даними таблиці 
3.4 додатка 3.

7.49. Для визначення коефіцієнта фізичного зносу 
пневматичних шин, відновлених методом накладан-
ня нового протектора з гарячою вулканізацією, висо-
та протектора (h0) приймається на рівні:

для легкових автомобілів – 10 мм, для вантажних 
автомобілів та автобусів – 20 мм.

Вартість пневматичної шини, відновленої шляхом 
накладання нового протектора з гарячою вулканіза-
цією, становить 30 % вартості відповідної нової пнев-
матичної шини. Вартість пневматичної шини, віднов-
леної методом холодної вулканізації, перший раз 
становить 80 % вартості нової, другий раз – 60 %.

7.50. Шини мотоциклів, моторолерів, мопедів, які 
були в експлуатації 7 років, та шини інших КТЗ, які 
були в експлуатації 10 років, мають ринкову вартість, 
що дорівнює нулю незалежно від ступеня їх зноше-
ності.

Якщо виробником КТЗ чи пневматичної шини в 
експлуатаційній документації встановлено призна-
чений строк експлуатації, у разі його досягнення ши-
ни мають ринкову вартість рівну нулю незалежно від 
ступеня зношеності їхнього протектора.

7.51. Для пневматичних шин з малою інтенсивніс-
тю експлуатації (з середнім місячним пробігом мен-
ше однієї тисячі кілометрів) у зв’язку з утратою ши-
нами внаслідок старіння необхідних характеристик 
для кожного (наступного за п’ятим, а для мототех-
ніки – за четвертим) року експлуатації ринкова вар-
тість додатково зменшується пропорційно зменшен-
ню норм середнього ресурсу згідно з даними таблиці 
3.5 додатка 3.

7.52. Дефекти пневматичних шин (складових час-
тин), наявність яких передбачає їх вилучення з екс-
плуатації, визначаються відповідно до правил екс-
плуатації автомобільних шин.

Додатково втрата вартості пневматичних шин 
розраховується за наявності таких дефектів:

пошкодження гумового шару покриття робочих по-
верхонь борта під час монтажу-демонтажу для камер-
них шин – до 20 %, для безкамерних шин – 100 %;

викришування, відколи, порізи, тріщини, пориви, 
що не порушують зчіпної здатності ґрунтозачіпок, – 
до 20 %;

плямиста зношеність протектора – до 25 %;
нерівномірна зношеність протектора, яка локаль-

но досягає 50 % граничного значення висоти рисун-
ка протектора, – до 30 %;

механічна зношеність гумового шару покриття бо-
ковини на глибину до 1 мм – до 40 %.

7.53. Вартість КТЗ та їх складових частин, що вво-
зяться на митну територію України, визначається за 
середніми цінами їх продажу в країні придбання або 
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в провідних країнах-експортерах без врахування ви-
трат на навантаження, вивантаження, переванта-
ження КТЗ (його складників), вартості транспорту-
вання; страхових сум; комісійних та брокерських ви-
нагород, інших витрат.

7.53.1. Провідними країнами-експортерами КТЗ є:
Німеччина – для КТЗ європейських і японських 

виробників;
США – для КТЗ американського ринку автомобі-

лів;
Російська Федерація – для КТЗ виробництва кра-

їн СНД.
Під КТЗ виробництва країн СНД слід розуміти ті, 

що розроблені й виготовлені у країнах СНД та кра-
їнах колишнього СРСР. Інші транспортні засоби на-
лежать до КТЗ іноземного виробництва.

7.53.2. Визначення вартості КТЗ (їх складни-
ків), що ввозяться, здійснюється після встанов-
лення їх типу, моделі, версії, року виготовлен-
ня, комплектності, укомплектованості, робочого 
об’єму двигуна.

7.53.3. Вартість КТЗ, що ввозяться на митну тери-
торію України (С1), визначається за формулами

   С1 = Сср1 (1 ± ( Гк /100 ) ± ( Дз /100 )) ± Сдод ,   (17)

   Сср1 = СД1 · К1 ,            (18)

де: Сср1 – середня ціна КТЗ, що ввозиться на митну 
територію України, у країні придбання чи в країнах-
експортерах.

Середня ціна КТЗ (їхніх складників), що ввозять-
ся на митну територію України, не враховує витрати 
на доставку їх до митного кордону України, страху-
вання, комісійні і брокерські винагороди та інші ви-
трати; К1 – коефіцієнт приведення вартості КТЗ у 
провідній країні-експортері до його вартості в краї-
ні придбання. Для КТЗ, що ввозяться з провідних 
країн-експортерів – Німеччини, США і Російської 
Федерації (КТЗ виробництва країн СНД), його зна-
чення приймається рівним 1,0. У разі використання 
інформації про середню ринкову ціну КТЗ європей-
ських і японських виробників, що ввозяться з країн, 
які не є провідними країнами-експортерами, значен-
ня К1 приймається на підставі даних таблиці 3.6 до-
датка 3; СД1 – ціна КТЗ, що був у користуванні, відпо-
відного строку експлуатації згідно з довідковою літе-
ратурою, що відображає ціни КТЗ у країні придбання 
або в провідних країнах-експортерах.

7.53.4. Середня ціна автобусів, КТЗ спеціального 
та спеціалізованого призначення, причепів і напів-
причепів, будівельної, сільськогосподарської техні-
ки, що ввозиться на митну територію України, може 
також бути визначена за формулою

            Сср1 = Цн ·  (Г/100) · К1 ,          (19)

де Цн – ціна нового КТЗ у країні придбання або в 
провідних країнах-експортерах за довідковою літе-
ратурою.

7.53.5. Значення Сд1 або Цн для КТЗ, що ввозять-
ся на митну територію України, наведені в довідко-
вій літературі, зокрема в додатку 8 до цієї Методики. 
Для визначення Сд1 або Цн допускається викорис-
тання ресурсів мережі Інтернет.

Довідкові дані, які використовуються під час оцін-
ки й отримані з ресурсів мережі Інтернет, повинні бу-
ти роздруковані із зазначенням дати отримання ін-
формації і абсолютної URL-адреси і включені у звіт 
(акт) про оцінку або у висновок експерта (експертно-
го дослідження).

Для вибору значення Сд1 з довідкової літератури 
слід брати до уваги вихідні дані значень, що відпові-
дають ціні КТЗ на момент прийняття їх на реалізацію 
спеціалізованими підприємствами в країні придбан-
ня або в провідних країнах-експортерах. Таке зна-
чення є мінімально можливим для даного КТЗ.

7.53.6. Якщо КТЗ ввозиться з країни, яка не є про-
відною країною-експортером, то найбільш пріоритет-
ним є використання довідкових даних, що відобра-
жають ринкову ціну цього КТЗ у країні його придбан-
ня. У цьому разі значення К1 приймається рівним 1,0, 
а значення процента Гк приймається за інформацією 
довідників, які відображають ринкову ціну КТЗ у да-
ній країні. Якщо в довідковій літературі країни при-
дбання відсутні дані для коригування ціни КТЗ за-
лежно від пробігу, то коригування здійснюється за 
даними, наведеними в додатку 5 та в таблиці 6.2 до-
датка 6 або в іншій довідковій літературі, зокрема в 
довіднику «Бюлетень автотоварознавця» (періодич-
ний довідник).

Аналогічний підхід застосовується і в тому разі, 
якщо з провідної країни-експортера вивозиться КТЗ, 
який не є характерним для її експорту (наприклад, у 
разі ввезення з Російської Федерації на митну тери-
торію України автомобілів західноєвропейського ви-
робництва).

7.53.7. Значення Г КТЗ, що були в користуванні і 
ввозяться на митну територію України, визначається 
за формулою (5), а для КТЗ, зазначених у підпунк-
ті 7.53.4 пункту 7.53, – за даними таблиці 6.1 додат-
ка 6.

7.53.8. Коригування вартості КТЗ залежно від 
комплектності, умов догляду, зберігання та викорис-
тання, відновлення і оновлення складників здійсню-
ється за інформацією довідників, які відображають 
ринкову ціну КТЗ у відповідній країні.

У разі якщо в довідковій літературі країни при-
дбання відсутні дані щодо коригування ціни КТЗ, 
то з метою забезпечення єдиного підходу до оцін-
ки КТЗ, що ввозяться на митну територію України, 
коригування їхньої вартості залежно від технічного 
стану, комплектності, укомплектованості, відновлен-
ня й оновлення складників здійснюється за форму-
лами (9), (10), (11) незалежно від країни придбання. 
Коригування вартості КТЗ залежно від умов догля-
ду, зберігання та використання тощо здійснюється 
за даними, наведеними в додатку 4.

Коригування вартості КТЗ, що ввозяться на мит-
ну територію України, унаслідок його пофарбування 
в кольори, що не користуються попитом, не прово-
диться.

Сумарне значення процента додаткового змен-
шення вартості КТЗ з дефектами кузова, які визна-
чаються за даними таблиці 4.2 додатка 4, не повинно 
перевищувати 15 %.

(Далі буде)  
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Регіональне відділення, 
адреса

Прізвище, ім’я та по батькові 
керівника Посада Телефон

По Вінницькій області
21100, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10 

Гижко Петро Андрійович

Семененко Віктор Васильович
Кубик Микола Анатолійович

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального 
відділення

(0432) 35-20-40,
35-46-74 (приймальня)
35-36-75
35-44-77
56-24-65 (факс)

По Волинській області
43027, м. Луцьк, 
Київський майдан, 9/805

Стоєв Едуард Миколайович

Патюк Наталія Ростиславівна

Маслечко Тетяна Богданівна

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення 
– головний бухгалтер
Заступник начальника регіонального відділення

(03322) 4-34-77 (факс,
приймальня); 4-11-76
4-65-62

4-34-79

По Дніпропетровській 
області
49600, м. Дніпропет-
ровськ, 
вул. Комсомольська, 58

Михайленко Сергій Михайлович 

Молчанов Олександр 
Володимирович
Жученко Олена Миколаївна
Колповська Маргарита Григорівна
Кошик Тетяна Євгенівна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(056) 742-86-66,
742-87-15
742-83-40

742-85-35
742-84-13
742-84-40

По Донецькій 
області
83000, м. Донецьк, 
вул. Артема, 97

Сосновий Володимир Йосипович
Шейдін Захар Михайлович 

Шевченко Лідія Іванівна
Арабей Наталя Олександрівна
Биков Борис Олексійович

Начальник регіонального відділення
I заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(062) 335-35-44 (факс)
304-86-38,
335-49-31 (факс)
335-04-40
335-05-36
335-98-67

По Житомирській області
10008, м. Житомир, 
вул. 1 Травня, 20

Поліщук Володимир Юрійович

Степура Тетяна Іронимівна
Грінчук Наталя Анатоліївна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0412) 42-04-20, 
22-32-04 (факс,
приймальня)
42-04-10
42-04-16

По Закарпатській області
88008, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60

Андрусь Василь Васильович

Шкоба Володимир Ілліч
Катуна Марія Іванівна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0312(2) 61-21-48 
(прямий),
3-71-93 (факс)
61-21-49
23-62-68

По Запорізькій області
69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50

Рєзанов Олександр Миколайович

Спіріна Олена Дмитрівна
Калачов Сергій Мойсейович
Мітенко Ірина Володимирівна
Лісіна Галина Миколаївна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(061) 226-07-70,
226-07-73 (факс)
226-07-92
226-07-50
226-07-66
226-07-51

По Івано-Франківській 
області 
76000, м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 15

Присяжнюк Микола Васильович

Когутяк Володимир Богданович

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

(0342) 55-28-73, 
75-23-67 (факс)
23-00-22

По Київській області
01196, м. Київ, пл. Лесі 
Українки, 1

Корнієць Сергій Дарович

Шуляк Іван Остапович
Гончарук Іван Григорович

Засенко Олександр Миколайович
Бонюк Катерина Василівна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення 
– головний бухгалтер

(044) 286-85-14,
286-84-60
286-82-45
286-83-66,
285-43-19 (факс)
286-80-35
286-84-64

По м. Києву
01032, м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г

Збуржинський Владислав 
Францович
Хавіло Людмила Григорівна
Булгакова Світлана Алімівна
Матис Ганна Станіславівна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(044) 235-53-08

234-33-77
234-53-82
234-53-71

По Кіровоградській 
області
25009, м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2

Тютюшкіна Ніна Іванівна

Турський Геннадій Едуардович

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

(0522) 33-40-34,
33-24-00 (факс) 
33-31-95

По Луганській області
91000, м. Луганськ, 
пл. Героїв Великої 
Вітчизняної війни, 3

Пшенічний Микола Миколайович

Хорошевська Ірина Борисівна
Пермяков Микола Миколайович

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0642) 53-13-88,
53-72-91 (прямий) 
58-04-72
58-01-54

Керівний склад регіональних відділень Фонду державного майна України*

                        
* Станом на 10.12.09
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Регіональне відділення, 
адреса

Прізвище, ім’я та по батькові 
керівника Посада Телефон

По Львівській області
79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3

Горлач Наталія Юріївна

Опацький Володимир Григорович
Мороз Володимир Іванович
Ковцун Орест Павлович

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0322) 97-05-44 
(прямий), 99-91-07
72-59-69 (факс)
72-93-63 (факс)
97-03-92

По Миколаївській 
області
54017, м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 
а/с 34

Казанський Євген Михайлович

Очкурова Любов Вікторівна
Сокол Олег Васильович

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0512) 35-41-48 (прямий), 
47-56-40 (приймальня),
47-51-70 (факс, 
приймальня)
47-04-25, 47-51-70 (факс)
47-04-26

По Одеській області
65012, м. Одеса, 
вул. Велика 
Арнаутська,15

Козлов Олександр 
Володимирович
Гусаков Сергій Іванович
Оксамитний Дмитро Анатолійович
Бабченко Світлана Вікторівна

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(048) 731-50-28 
(факс)
731-50-28
728-60-46
731-40-63 (факс)

По Полтавській області
36000, м. Полтава, 
вул. Леніна, 1/23

Білоног Петро Антонович

Бережна Алла Юріївна
Дорогань Ольга Дмитрівна
Калінчук Олена Анатоліївна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0532(2) 7-93-58,
50-15-13 (факс)
2-18-83
50-15-17
7-22-15

По Рівненській області
33000, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77

Марчевський Валерій Францович
Матвієнко Віктор Андрійович

Левицький Олексій Васильович

Начальник регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

(03622) 6-25-56
6-96-24,
6-86-80 (факс)
63-41-87

По Сумській області
40024, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1

Кулик Петро Васильович

Петрова Світлана Михайлівна
Заіка Анатолій Вікторович

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0542) 36-12-34 (факс, 
приймальня) 
36-23-87
36-13-54

По Тернопільській 
області
46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11

Шкільняк Михайло Михайлович
Процків Ольга Петрівна
Селецький Федір Федорович

Начальник регіонального відділення
I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0352) 52-73-77 (факс) 
52-59-54
52-71-18, 
52-31-20 (факс)

По Харківській області
61024, м. Харків, 
вул. Гуданова, 18

Голощапов Анатолій Олексійович

Круглов Віталій Вікторович
Потомець Валентина Василівна
Доровська Лариса Геннадіївна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(057) 705-18-60 (факс), 
704-16-98
705-18-70
705-18-47
705-18-57

По Херсонській області
73000, м. Херсон, 
бульв. Мирний, 3

Бронін Олександр Рудольфович
Дудченко Наталя Валентинівна
Андрушко Володимир Кузьмич

Начальник регіонального відділення
І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0552(2) 2-44-44
2-96-43
26-19-30

По Хмельницькій області
29013, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 75

Савчук Валерій Федорович

Добровольський Олег Юліанович
Соколюк Володимир Іванович

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0382) 72-09-46, 
72-09-45 (приймальня) 
72-09-39
79-56-16

По Черкаській області
18000, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 185

Піньковський Валерій Якович
Плаха Віктор Володимирович

Чорна Валентина Петрівна
Хижняк Марія Григорівна

Начальник регіонального відділення
I заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення 
– головний бухгалтер

(0472) 37-51-10
37-26-60, 
45-75-29 (факс) 
37-26-80
37-29-21

По Чернівецькій області
58001, м. Чернівці, 
вул. Лук’яна 
Кобилиці, 21а

Затварницький Петро Петрович

Комаровська Ірина Петрівна

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення

(0372) 55-44-26 (факс), 
55-44-84 (факс) 
51-11-23

По Чернігівській області
14000, м. Чернігів, 
просп. Миру, 43

Петренко Борис Михайлович
Йовенко Валерій Іванович
Будаш Людмила Володимирівна

Начальник регіонального відділення
І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0462) 67-62-25
77-51-82
77-46-01

В Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі
99008, м. Севастополь, 
майдан Повсталих, 6

Федоренко Сергій Володимирович

Сазонов Олександр Вікторович
Бруй Володимир Васильович
Магаляс Анатолій Володимирович

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

(0692) 45-61-09 (прямий), 
45-58-77 (факс) 
46-64-13
55-90-26
55-71-51

Фонд майна Автономної 
Республіки Крим (АРК) 
95015, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 17

Шимін Юрій Володимирович

Клипа Надія Миколаївна
Фальковський Борис Григорович
Шконда Лариса Дмитрівна
Тихонова Вікторія Вікторівна

Голова Фонду майна АРК

Заступник Голови Фонду майна АРК
Заступник Голови Фонду майна АРК
Заступник Голови Фонду майна АРК
Заступник Голови Фонду майна АРК

(0652) 25-52-42 
(факс, приймальня), 
60-13-90 (факс) 
55-07-49
60-13-87
25-93-88 (факс)


