
 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

        27.10.2016                                      Київ                            №   1939 

          
Про внесення зміни  до 
зразкової форми  договору 

 

З метою  вдосконалення  порядку  залучення суб’єктів оціночної діяльності 
до надання послуг з оцінки майна відповідно до Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2003 року 
№ 1891 (із змінами) (далі  – Методика оцінки майна), відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,  затвердженого наказом 
Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 31 грудня 2015 року           

№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за 
№ 60/28190,   

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміну до пункту 6.11 розділу 6 зразкової форми договору про 
надання послуг з оцінки пакета акцій (частки, паю) (до пункту 9 Методики 

оцінки майна), затвердженої наказом Фонду від 23 лютого 2016 року № 372 
«Про затвердження зразкових форм договорів»  (далі – Договір),  виклавши 

його в такій редакції:  
 

«6.11. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний скласти звіт про оцінку 
Об’єкта оцінки з врахуванням абзаців третього, четвертого пункту 96 

Методики оцінки майна (крім оцінки об’єктів, що належать до групи Е) та 
висновок про його вартість відповідно до вимог Національного стандарту № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. 

Звіт про оцінку Об’єкта оцінки, висновок про його вартість  складаються із 

застосуванням офіційного ділового стилю. Мова звіту про оцінку Об’єкта 
оцінки, висновку  про його вартість повинні відповідати сучасним правописним 

нормам. 
У разі потреби протягом строку дії звіту про оцінку Об’єкта  оцінки 

(незалежно  від факту підписання  відповідно  до  пункту 7.6 розділу 7 Договору 
акта приймання-передачі послуг з оцінки Об’єкта оцінки) Суб’єкт оціночної 

діяльності на вимогу Замовника готує аналітичні матеріали щодо впливу зміни 
наданих Замовником значень  основних  факторів  на   формування   ринкової 

вартості пакета акцій згідно  з результатами аналізу чутливості, що наведені в 
звіті про оцінку Об’єкта оцінки, на визначену Замовником дату із зазначенням 
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ринкової вартості  Об’єкта оцінки та (або) діапазону її значень у формі  витягу із 
звіту про оцінку Об’єкта оцінки.». 

 
 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності. 

  

 
 

Заступник Голови Фонду                                                              Н. Лебідь   
 

 
 


