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Всеукраїнська громадська організація,
яка на добровільних засадах об’єднує
оцінювачів та спеціалістів – суб’єктів
правовідносин у питаннях оцінки майна,
майнових прав та використання її
результатів, зацікавлених у розвитку та
підвищенні професійного рівня оцінювачів
і оціночної діяльності в Україні.

Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація Фахівців Оцінки»
•Прес-реліз чергового З’їзду АФО
•АФО інформує про початок створення ІМЕКО
•Завершено перший етап планових технічних робіт на офіційному сайті АФО
•Результати опитування на сайті Асоціації
•Діловий щотижневик WDM «Chrematistic»

Кабінет Міністрів України
•Про проведення оцінки для цілей оподаткування

Контакти
:: Телефони для довідок:
(067)232-03-45, (097)334-11-69
:: Адреса сторінки в Інтернеті:
http://www.afo.com.ua
:: Електронна пошта:
office@afo.com.ua

Фонд державного майна України
•Актуальний перелік саморегулівних організацій оцінювачів станом
на липень 2014 року
•Примірні показники звичайної ціни послуг станом на 01.08.2014 року

Концепція Вісника
У «Віснику Асоціації» наводиться
загальнодоступна інформація.
Розповсюдження цієї інформації не
передбачає на меті отримання будь-якої
винагороди, є вільним і не порушує нічиїх
інтересів.
Редакція при можливості посилається на
першоджерела інформації, якими
здебільшого виступають офіційні джерела
органів державної влади, а тому не
перевіряє її достовірність і не несе
відповідальності у разі її спростування.
Київ – 2014

Міністерство доходів і зборів України
•Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм
податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
•Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 01 липня 2014 року
•Вартість спорудження житла станом на 01 липня 2014 року
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До уваги всіх членів АФО!

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» запрошує Вас взяти участь у засіданні
звітно-виборчого з'їзду Асоціації, який відбудеться 25 вересня 2014 року в приміщенні Великого конференцзалу НАН України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 55, 3 поверх.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 до 11.00 години. Початок засідання о 11.00 годині.
Квота представництва для осередків – 1 (один) делегат від 10 (десяти) оцінювачів.
Більш детальна інформація буде розміщена найближчим часом на офіційному веб-сайті Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» за адресою http://www.afo.com.ua/. Слідкуйте за
новинами на нашому сайті!
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АФО інформує, що ініціативною групою, до якої увійшли Валерій Гайдук, Борис Платонов, Наталя Ковтюх та
Юрій Шатайло, започатковується створення Центру мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки
культурних цінностей – Інституту мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки (ІМЕКО).
Дана
установа
створюється
згідно
Статуту
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
Фахівців Оцінки» і забезпечує напрям роботи Асоціації
за спеціалізацією 1.6 «Оцінка культурних цінностей».
Основним завданням створення ІМЕКО є об’єднання
фахівців з питань культурних цінностей, вироблення
єдиної позиції у питаннях надання послуг з незалежної
оцінки, мистецтвознавчої експертизи, атрибуції
культурних цінностей і координації їх діяльності,
формування центру обслуговування замовників за
принципом «єдиного вікна», налагодження взаємодії з
громадськими організаціями і об’єднаннями, а також
державними органами.
Головна мета Центру – надання консультацій та послуг, пов’язаних з «культурними цінностями», спрямованих
на координацію дій замовника для досягнення кінцевої мети (що необхідно зробити, хто має право
виконувати роботу, які права, умови та гарантії якості робіт і т.п.).
Зібравши під егідою однієї організації незалежних фахівців (оцінювачів, мистецтвознавців, експертів,
реставраторів та інших), суб’єктів господарювання (суб’єктів оціночної діяльності та інших), а також залучивши
в якості учасників працівників профільних установ та організацій (працівників музеїв, представників
міністерств та відомств, місцевого самоврядування, міжнародних організацій та громадських об’єднань)
Центр зможе забезпечити якість робіт та послуг, пов’язаних з культурними цінностями, на рівні міжнародних
стандартів.
Цілі, які перед собою ставить ІМЕКО – це створення матеріально-технічної бази для здійснення комплексних
досліджень, проведення мистецтвознавчих експертиз, атрибуції, оцінки «культурних цінностей».
Передбачається створення Експертної Ради, розробка науково-методологічної бази, проведення на базі
ІМЕКО форумів з питань методології та практичної діяльності, що становлять спільний інтерес для
налагодження взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, користувачами
оцінки і мистецтвознавчої експертизи; здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, культурній,
науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у галузі захисту прав та законних інтересів оцінювачів,
суб’єктів оціночної діяльності, експертів, та замовників послуг стосовно культурних цінностей.
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Протягом липня місяця поточного року на офіційному сайті Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
Фахівців Оцінки» проводилися планові технічні роботи. На даний момент повністю завершено виконання
робіт, запланованих в рамках першого етапу. Що змінилося в роботі та функціоналі сайту? Яким є його
кількісне та якісне наповнення сьогодні? Саме про це мова піде далі…

ГОЛОВНА СТОРІНКА

На Головній сторінці сайту користувачі мають можливість ознайомитися із загальною інформацією про
Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація Фахівців Оцінки». Тут представлені основні стратегічні
завдання, які ставить перед собою АФО, перелічені основні функції Асоціації, наведено перелік основних її
повноважень, а також відображена інформація щодо представництва Асоціації на території України.
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ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кнопка швидкого переходу на Головну сторінку сайту.

Кнопки вибору української або російської мов, на яких буде
відображатися відповідний контент (на даний момент сайт
є двомовним).

Інтерактивне поле для швидкого та зручного пошуку будь-якого
матеріалу на сайті по заданим ключовим словам.
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МЕНЮ САЙТУ

Головне меню.
За допомогою нього користувач може здійснювати швидку навігацію
по всім наявним розділам сайту.

Стрічка найсвіжіших новин.
Відображає 5 (п’ять) останніх новин, розміщених адміністратором на
сайті.
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База даних «АФО база».
Швидкий доступ до сервера бази даних – https://afo-base.com.ua/.

Інтерактивний календар.

Інтерактивне опитування користувачів сайту.

Стислі контакти головного офісу АФО.
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ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Документи АФО.
У даному розділі сайту користувачі мають можливість ознайомитися
з організаційними документами, що закріплюють функції, обов'язки і
права як самої організації, так і її членів. До переліку таких
організаційних документів, насамперед, входять: Статут АФО;
Положення про членство в АФО; Кодекс етики діяльності членів АФО;
Положення про Експертну раду АФО; Положення про внутрішню
сертифікацію членів АФО; Регламент роботи Ради АФО.

Керівні органи АФО.
У даному розділі сайту користувачі мають можливість ознайомитися
із організаційною структурою Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація Фахівців Оцінки», а також персональним складом
Керівництва АФО, Ради Асоціації та Ревізійної комісії АФО.
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Комітети АФО.
У даному розділі сайту представлена інформація про склад комітетів
АФО та представництво членів АФО в робочих органах з питань
оціночної діяльності.
На сьогоднішній
доопрацювання.

день

даний

розділ

перебуває

в

стадії

Як стати членом АФО?
У даному розділі сайту розкривається порядок вступу осіб до
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки»,
а також приводиться детальна інструкція з підготовки документів,
які надаються кандидатами на вступ до АФО.

Персональний склад АФО.
На сьогоднішній
доопрацювання.

день

даний

розділ

перебуває

в

стадії

«Вісник Асоціації».
«Вісник Асоціації» – це електронний журнал, в якому зібрані останні
документи, що безпосередньо стосуються питань оцінки та
професійної оціночної діяльності в Україні, і висвітлюється життя
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки».
Вісник поширюється серед усіх зареєстрованих на офіційному сайті
Асоціації (www.afo.com.ua) членів АФО шляхом персоналізованої
розсилки по електронній пошті.
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Питання та відповіді.
У цьому розділі сайту зібрані найбільш часто виникаючі питання, з
якими періодично зустрічається кожен оцінювач при щоденному
спілкуванні зі своїми клієнтами, колегами та партнерами, а також
представниками державного регулятора та іншими контролюючими
органами.
На даний момент вже доступні наступні матеріали:
1. Як правильно розраховувати дисконтний множник у ситуації,
коли період дисконтування на практиці не дорівнює цілому
числу років, або ж майбутні (прогнозовані) доходи
генеруються не один раз на рік?
2. Як правильно визначити (вичленити) вартість земельних
поліпшень на забудованій земельній ділянці?
3. Як змінюється вартість нерухомості у доларовому та
гривневому еквівалентах, коли курс гривні по відношенню до
долара США протягом достатньо обмеженого терміну зазнає
істотно різких змін?
4. Надайте, будь ласка, роз’яснення щодо випадків наявності
ПДВ у вартості. Як правильно і коли доцільно відображати
факт про включення або невключення до вартості суми ПДВ?
На сьогоднішній
доопрацювання.

день

даний

розділ

перебуває

в

стадії

Новини.
У цьому розділі сайту представлена повна, актуальна та оперативна
стрічка новин, які безпосередньо стосуються питань оцінки та
професійної оціночної діяльності в Україні та світі, а також
висвітлюють життя Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
Фахівців Оцінки».

Контакти.
У цьому розділі сайту представлені контакти головного офісу АФО
у розгорнутій формі, а також зазначена інформація для зворотнього
зв'язку користувачів із службою технічної та інформаційної
підтримки.
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Протягом серпня місяця поточного року на офіційному сайті АФО (www.afo.com.ua) проводилося інтерактивне
опитування користувачів інтернет-ресурсу. На голосування, в якому прийняло участь понад 500 осіб, було
винесено наступне питання: «Як часто Ви відвідуєте сайт?». Представляємо до Вашої уваги проміжні
результати вищезазначеного опитування.

Як часто Ви відвідуєте сайт?
Кожен день

113

Один раз на тиждень

163

Один раз на місяць

8

Один раз на квартал

3

Один раз на рік

1

Я тут перший раз
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Користувачі україномовного контенту

Как часто Вы посещаете сайт?
Каждый день
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Починаючи з серпня місяця поточного року всі користувачі офіційного сайту АФО (www.afo.com.ua) мають
можливість регулярно ознайомлюватися у розділі «Новини» зі змістом чергових номерів щотижневого
журналу WDM «CHREMATISTIC», який складається із дев’яти частин: влада, бізнес, політика, громадські
об’єднання, студенти, наука, новини світу, самовдосконалення, календар заходів на 21
день та ділові об’яви.
Кожен номер ділового щотижневика WDM «Chrematistic» містить в собі
маркетинговий огляд більш ніж 40 ринків України та світу за попередній тиждень –
інформативно про головне за тиждень по ключовим сегментам державного,
суспільного, ділового та політичного життя України, а також важливі події у світі. Весь
матеріал публікується в хронологічному порядку (з понеділка по неділю).
Цільовою аудиторією читачів ділового щотижневика WDM «Chrematistic» виступають
власники та менеджери компаній, лідери суспільної думки, політики та державні діячі.
Номери щотижневого журналу WDM «CHREMATISTIC» люб’язно надаються Всеукраїнській громадській
організації «Асоціація Фахівців Оцінки» Директором Видавничого дому «Renaissance Publishing» Анатолієм
Ігоровичем Марущаком.
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За інформацією Фонду державного майна України станом на липень 2014 року в Україні зареєстровано дев’ять
Всеукраїнських громадських організацій, які визнані саморегулівними організаціями оцінювачів, детальний
перелік яких наведено нижче.

Перелік Всеукраїнських громадських організацій,
які визнані саморегулівними організаціями оцінювачів

№
з/п
1

Найменування

Керівник

Контактні
реквізити

вул. Кутузова,
буд. 18/7, к. 209,
м. Київ,
01601

Амфітеатров
Олексій
Дмитрович

Союз
експертів
України

вул. Куйбишева,
буд. 143,
м. Донецьк,
83060

Бондик
Валерій
Анатолійович

телефон
(062) 335-97-88

Асоціація
Фахівців
Оцінки

вул. Маршала Тимошенка,
буд. 21, корп. 3, офіс 9,
м. Київ,
04205

Максимов
Степан
Йосипович

телефон
(044) 502-23-54

4

Всеукраїнська
спілка
експертівоцінювачів

вул. Ніжинська,
буд. 7, кім. 278,
м. Київ,
03058

Бацманов
Олексій
Іванович

мобільний телефон
(067) 405-70-55

5

Спілка
оцінювачів
землі

Солом'янська площа,
буд. 3, к. 809,
м. Київ,
03110

Євдокіменко
Світлана
Вікторівна

телефон
(044) 248-91-52

2

3

Українське
товариство
оцінювачів

Адреса

телефон
(044) 501-27-76
(044) 521-22-32
мобільний телефон
(050) 324-30-48

мобільний телефон
(098) 431-72-87

мобільний телефон
(067) 232-03-45

факс
(044) 248-91-53
мобільний телефон
(050) 323-01-03
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6

Спілка
оцінювачів
України

Оболонський проспект,
буд. 18-А, кв. 22,
м. Київ,
04205

Козлов
Анатолій
Михайлович

телефон
(044) 223-06-29

7

Асоціація
оцінювачів
України

вул. Довженка,
буд. 18,
м. Київ,
03057

Чернищ
Костянтин
Іванович

мобільний телефон
(067) 500-24-93

8

Союз
оцінювачів
України

вул. Щорса,
буд. 31,
м. Київ,
01133

Мироненко
Володимир
Анатолійович

мобільний телефон
(097) 489-07-25

9

Асоціація
спеціалістів
банківської
оцінки
України

вул. Мала Арнаутська,
буд. 86, кв. 18,
м. Одеса,
65000

Фролов
Сергій
Євгенович

телефон
(048) 734-20-47
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На офіційному сайті Кабінету Міністрів України 22.08.2014 року оприлюднено постанову КМУ від 21.08.2014
року за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства», на підставі якої втрачають чинність постанови
Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року №231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства» (Офіційний вісник України, 2013 рік, №28, ст. 953) і від 01 серпня 2013 року №501 «Про
внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року №231», а також
скасовуються відповідні накази Фонду державного майна України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2014 р. №358
Київ
Про проведення оцінки для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших
обов’язкових платежів, які справляються
відповідно до законодавства

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
1) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються
відповідно до законодавства (далі — оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших
нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;
2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі — звіт про оцінку), що
складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена
інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що
становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;
3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій
або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності, але не менш як один рік;
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4) оцінка об’єкта для цілей оподаткування здійснюється:
суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» хоча б
за однією з таких спеціалізацій у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» і напряму 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:
– 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;
– 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;
– 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;
– 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;
– 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;
– 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
– 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних
апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;
– 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на
об’єкти інтелектуальної власності)»;
– 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку
земель»;
5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд
державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові
доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;
6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить
цій постанові.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231 «Деякі питання
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства» (Офіційний вісник України, 2013 р., №28, ст. 953) і від 1 серпня 2013 р. №501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231».
3. Скасувати накази Фонду державного майна:
від 10 червня 2013 р. №793 «Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності»;
від 10 червня 2013 р. №794 «Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії»;
від 10 червня 2013 р. №797 «Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості»;
від 10 червня 2013 р. №798 «Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності»;
від 10 червня 2013 р. №799 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».
4. Фонду державного майна:
1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних
звітів про оцінку:
суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;
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іншим особам — за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
2) у десятиденний строк:
вжити заходів до приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення
оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» і «Про оцінку земель»;
подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також
пропозиції стосовно удосконалення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

Того ж дня (22.08.2014 року) на офіційному сайті Фонду державного майна України з'явилася інформація про
те, що ФДМУ підготовлені відповідні проекти документів щодо забезпечення надання безперешкодного та
безоплатного доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку та приведення діяльності суб’єктів оціночної
діяльності (включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування
і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності) у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель».
А вже 27.08.2014 року, у зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2014 року №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших
обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», Фонд державного майна України
надав наступну інформацію.

До уваги оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності!

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної
діяльності» від 29.05.2014 року №1284-VII та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 року №358 «Про
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства» Фонд державного майна інформує.
Суб'єктам оціночної діяльності необхідно у письмовому зверненні (у довільній формі) повідомити Фонд державного майна про свій
намір провадити практичну діяльність з оцінки майна для цілей оподаткування з додаванням копії чинного сертифіката суб'єкта
оціночної діяльності.
На виконання підпункту 5 пункту 1 зазначеної Постанови, Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати
надходження такого звернення, автоматично забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою
внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.
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Доступ до єдиної бази даних звітів здійснюється за адресою http://ocenka.spfu.gov.ua/ за логіном, який відповідає ідентифікаційному
коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційного номера облікової картки платника
податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті) та паролем, який відповідає номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності у форматі:
*12345/67 (без пробілів та інших знаків).
Також зазначаємо, що пароль який відповідає номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності можливо змінити на інший,
при умові, що перший символ повинний бути *.
Суб’єкти оціночної діяльності, які мали чинні сертифікати суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 в межах спеціалізації 1.8 «Оцінка
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та(або)
за напрямом 2 в межах спеціалізації 2.3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які
справляються відповідно до законодавства» можуть користуватися раніше наданим доступом до єдиної бази даних звітів та вносити
інформацію зі звітів про оцінку майна, яка зроблена за відповідними спеціалізаціями у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» і напряму 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:
– 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;
– 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;
– 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;
– 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;
– 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;
– 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
– 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів,
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;
– 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)»;
– 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
У подальшому, таким суб'єктам оціночної діяльності необхідно у письмовому зверненні повідомити Фонд державного майна про свій
намір провадити практичну діяльність з оцінки майна для цілей оподаткування з додаванням копії чинного сертифіката суб'єкта
оціночної діяльності.
Суб’єктам оціночної діяльності, які мають сертифікати суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та
нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» доступ до єдиної бази буде надано
після приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року №358 «Про проведення оцінки для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».
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Трансферне ціноутворення, останнім часом, виходить на перший план дискусій платників податків та органів
доходів і зборів. Не в останню чергу багато питань виникає через допущення прогалин у Законі України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 року
за №408-VII, заповнити які спробувало Міністерство доходів і зборів України в узагальнюючій податковій
консультації з окремих питань застосування податкового законодавства щодо трансферного ціноутворення.
У зв’язку з цим, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» для всіх зареєстрованих
користувачів бази даних транзакцій «АФО база», веб-інтерфейс якої знаходиться за адресою –
https://afo-base.com.ua/, пропонує для ознайомлення та подальшого практичного використання текст Наказу
Міндоходів від 01.07.2014 за №368 «Про внесення змін до Узагальнюючої податкової консультації з окремих
питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої
наказом Міндоходів від 22.11.2013 за №699».
Даний Наказ, зокрема, впроваджує додаткові питання та роз’яснення, а також значною мірою змінює деякі
раніше надані роз’яснення податкових органів. Загалом нова редакція містить точку зору податкових органів
щодо 41 питання у сфері застосування норм трансфертного ціноутворення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
від 01.07.2014 №368

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Запитання 1:
Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до вимог
п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)?

Відповідь 1:
Оскільки Закон України від 04 липня 2013 року №408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного
ціноутворення» набрав чинності 1 вересня 2013 року, то першим звітним періодом для подачі Звіту про контрольовані операції буде
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2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується вартісний показник усіх операцій окремо з кожним
контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2013 року. У звіті за 2013 рік платник податку повинен
зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013.
Наприклад: Загальна сума операцій у 2013 році з однією пов'язаною особою становить 50,5 млн. грн. (без ПДВ), і всі ці операції було
здійснено до 01.09.2013. У цьому разі звітувати не потрібно.
Уразі якщо загальна сума операцій у 2013 році з однією пов'язаною особою становить 50,0 млн. грн. (без ПДВ), з них 20,0 млн. грн.
здійснено до 01.09.2013, решта – після. У цьому випадку обсяг операцій розраховується в цілому за рік, тобто з 1 січня по 31 грудня
2013 року. Відповідно, такі операції є контрольованими. У звіті відображають контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013
по 31.12.2013.

Запитання 2:
Чи враховуються при визначенні вартісного критерію – 50,0 млн. грн. контрольованої операції для цілей застосування
п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу суми кредиту, депозиту, позики, поворотної фінансової допомоги, дивідендів, вартість
інвестицій?

Відповідь 2:
Ні, не враховуються.

Запитання 3:
За якими цінами обраховується обсяг контрольованих операцій?

Відповідь 3:
За договірними (контрактними) цінами.

Запитання 4:
Якщо у звітному періоді були операції як з придбання, так і з продажу товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом, яким чином
враховуються такі операції для визначення вартісного критерію контрольованої операції і які з цих операцій будуть вважатись
контрольованими та зазначатись у Звіті?

Відповідь 4:
У цьому випадку враховується загальний обсяг (сумарне значення) операцій з продажу та операцій з придбання з таким контрагентом.
У разі визнання операцій контрольованими відповідно до критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, такі операції
відображаються у Звіті про контрольовані операції.
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Запитання 5:
За якою датою операції відображаються у Звіті як контрольовані?

Відповідь 5:
У Звіті контрольовані операції відображаються за датою переходу прав власності на товари або датою складення акта або іншого
документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Запитання 6:
Чи вважається подання Звіту про контрольовані операції із запізненням неподанням Звіту для цілей застосування штрафу,
передбаченого п. 120.3 ст. 120 Кодексу?

Відповідь 6:
Відповідно до положень п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані
операції, зобов'язані подавати Звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за звітним (до 1 жовтня 2014 року – за
період з 01.09.2013 по 31.12.2013). Таким чином, подання Звіту із запізненням прирівнюється до неподання Звіту і тягне за собою
штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Кодексу.

Запитання 7:
Яку первинну документацію на запит контролюючого органу відповідно до п.п. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу зобов'язані надавати
платники податків: оригінали чи їх завірені копії?

Відповідь 7:
Платники податків повинні подати належним чином завірені копії первинних документів, що фіксують здійснення окремих
контрольованих операцій, що зазначаються у запиті про такі контрольовані операції.

Запитання 8:
Для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу перебування на яких спеціальних режимах оподаткування
платника податку визначає операцію контрольованою?

Відповідь 8:
До спеціальних податкових режимів належать визначені статтями 209, 210 та розділом XIV Кодексу:
–

спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства;

–

спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату;
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–

спрощена система оподаткування, обліку та звітності;

–

фіксований сільськогосподарський податок.

Запитання 9:
Чи враховується при визначенні обсягу контрольованих операцій сума акцизного податку?

Відповідь 9:
Так, враховується.

Запитання 10:
Чи втрачає платник право на самостійне коригування ціни контрольованої операції, передбачене п.п. 39.5.4.3 п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39
Кодексу, якщо таке коригування протягом календарного року не здійснено?

Відповідь 10:
Ні, не втрачає. Такий платник може здійснити самостійне коригування протягом наступного(их) календарного(их) року(ків) з
урахуванням термінів позовної давності, передбачених ст. 102 Кодексу до початку перевірки контрольованих операцій.

Запитання 11:
Чи потрапляє операція під визначення контрольованої з обсягом 50,0 і більше млн. грн. (без ПДВ) відповідно до вимог п.п. 39.2.1.1 п.п.
39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо контрагент – пов'язана особа (резидент) на момент здійснення операції згідно з поданою до
контролюючого органу декларацією з податку на прибуток за попередній рік не є збитковим, але у подальшому показники декларації
попереднього звітного року за результатами перевірки чи після уточнення змінились і виникли збитки?

Відповідь 11:
Якщо контрагент – пов'язана особа (резидент) самостійно виявив помилку і у поточній декларації чи уточненому розрахунку уточнив
показники за попередній рік, що призвели до виникнення від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, операції
з таким контрагентом вважаються контрольованими.
Якщо від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній звітний рік контрагента – пов'язаної особи
(резидента) виявлено за результатами перевірки контролюючого органу, операції з таким контрагентом не вважаються
контрольованими за умови відсутності інших умов для визнання операцій контрольованими.
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Запитання 12:
Підприємство згідно з договором купівлі–продажу у звітному році здійснило поставку товару у пов'язаній особі на суму 60,0 млн. грн.
(без ПДВ) (відбувся перехід права власності на товар покупцю), але до кінця цього року або у наступному році згідно з цим договором
або додатковим договором підприємство повернуло продавцю частину раніше отриманого товару на суму 20,0 млн. грн. (без ПДВ) у
зв'язку неналежною якістю поставленого товару (право власності на товар перейшло продавцю). Яким чином враховуються ці операції
для визначення вартісного критерію контрольованих операцій?

Відповідь 12:
Якщо придбання та повернення товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при визначенні вартісного критерію
контрольованої операції (50,0 млн. грн.) в цьому звітному році враховується вартість поставки – 60,0 млн. грн., зменшена на вартість
поверненого товару – 20,0 млн. грн., тобто – 40,0 млн. гривень. У разі, якщо продаж відбувся в одному календарному році, а
повернення відбулось у наступному році, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції (50,0 млн. грн.) у
календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість поставленого товару у сумі 60,0 млн. гривень.
При цьому в наступному році вартість поверненого товару в сумі 20,0 млн. грн. не враховується при визначенні вартісного критерію
контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій при визначенні такого критерію.

Запитання 13:
Як для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розрахувати опосередковане володіння компанією А
корпоративними правами компанії В, якщо компанія А володіє 80% корпоративних прав компанії Б, а компанія Б володіє 30%
корпоративних прав компанії В?

Відповідь 13:
Опосередковане володіння розраховується шляхом перемноження часток володіння корпоративними правами. Компанія А
опосередковано володіє корпоративними правами компанії В у розмірі 24% (80 * 30 / 100).

Запитання 14:
У листопаді 2013 року платником податків здійснена поставка товару, договірна вартість якого складає 85,0 млн. грн., та відбувся
перехід права власності у момент поставки. В січні 2014 року платником отримана оплата за поставлений товар на суму 61,0 млн.
гривень. За якою подією обраховувати вартісний критерій (50,0 млн. грн.) та як відображати цю операцію у Звіті?

Відповідь 14:
Враховуючи те, що перехід права власності на товар відбувся у 2013 році, при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.)
контрольованих операцій враховується договірна (контрактна) вартість проданого товару за 2013 рік. У разі визнання такої операції
відповідно до вимог п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованою операцією така операція відображається у Звіті за 2013 рік.
При цьому факт оплати зазначеного товару у 2014 році не призводить до повторного врахування вартості товару при визначенні
вартісного критерію та відображення у Звіті.
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Запитання 15:
У листопаді 2013 року платником податків здійснено попередню оплату за товар нерезиденту – пов'язаній особі на суму 200,0 млн.
грн., поставка якого буде здійснена у квітні 2014 року (перехід права власності відбудеться у момент поставки). У якому періоді ця
операція враховується при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції?

Відповідь 15:
Враховуючи те, що перехід права власності на товар відбувається у 2014 році, при визначенні вартісного критерію
(50 млн. грн.) контрольованої операції за 2013 рік сума попередньої оплати за товар не враховується. Ця операція враховується при
визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції за 2014 рік.

Запитання 16:
До яких саме порушень за контрольованими операціями застосовується штраф у розмірі 1 гривня відповідно до п. 20 підрозділу 10
розділу XX «Перехідні положення» Кодексу?

Відповідь 16:
Штраф у розмірі 1 гривня застосовується за заниження податкового зобов’язання за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014
року внаслідок застосування платником у контрольованих операціях цін, що не відповідають рівню звичайних цін, виявленого за
результатами перевірки контролюючим органом.

Запитання 17:
Чи вважається компанія–резидент, створена всередині року (наприклад, у липні місяці), яка з дати реєстрації є платником податку на
прибуток і ПДВ, не застосовує спеціальні режими оподаткування і сплачує ці податки за базовою (основною) ставкою, такою, операції з
якою підпадають під критерії контрольованих, визначених п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?

Відповідь 17:
Не вважається, оскільки для такої компанії початком податкового (звітного) року буде дата її створення (реєстрації) і в неї відсутні
задекларовані показники на початок такого року.

Запитання 18:
Які ставки податку на прибуток та ПДВ вважаються базовими (основними) для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39
Кодексу?

Відповідь 18:
Основна ставка податку на прибуток визначена п. 151.1 ст. 151 Кодексу та з урахуванням положень п. 10 підрозділу 4 розділу XX
Кодексу у 2012 році складає 21%, у 2013 році – 19%, у 2014 році – 18%.
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Основна ставка податку на додану вартість визначена п.п. «а» п. 193.1 ст. 193 та п. 194.1 ст. 194 Кодексу складає 20%.

Запитання 19:
Підприємство «А» – резидент, яке задекларувало від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній
податковий (звітний) рік, здійснює постачання товарів у обсязі понад 50 млн. грн. пов'язаній особі підприємству «Б» – резиденту, яке
задекларувало позитивне значення об'єкта оподаткування. Чи є зазначені поставки контрольованими операціями для підприємства
«А» та «Б» та чи зобов'язані такі підприємства подавати Звіт про контрольовані операції? Як бути, коли збитковими є підприємства «А»
та «Б»?

Відповідь 19:
Відповідно до п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання
(продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які задекларували
від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік.
Якщо збитковим є тільки підприємство «А», операції вважатимуться контрольованими лише для підприємства «Б» і обов'язок з подачі
Звіту про контрольовані операції із зазначенням у ньому відповідних операцій покладається на підприємство «Б». При цьому
підприємство «А» у разі відсутності інших операцій, що підпадають під визначення контрольованих, Звіт подавати не повинне.
У разі якщо за податковий (звітний) рік збитковими є і підприємство «А», і підприємство «Б», то Звіт про контрольовані операції
подають обидва підприємства.

Запитання 20:
Чи будуть вважатись пов'язаними особами відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу державні підприємства, які належать до
сфери управління одного міністерства?

Відповідь 20:
Відповідно до положень ст. 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом
державної влади в розпорядчому порядку і входить до сфери його управління.
Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах,
визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління
якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
Відповідно до п.п. «ґ» п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу до пов'язаних осіб належать юридичні особи, одноособові виконавчі органи
яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу).
З огляду на це державні підприємства, які належать до сфери управління одного міністерства, є пов'язаними особами відповідно до
п.п. «ґ» п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
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Запитання 21:
За якою процедурою відбувається прийняття платником рішення про застосування одного із методів щодо визначення звичайних цін
відповідно п. 21 підрозділу 10 розділу XX Кодексу та повідомлення про це рішення контролюючі органи?

Відповідь 21:
Рішення приймається платником самостійно, при цьому подача окремого повідомлення до контролюючого органу не передбачена.
Інформація щодо обраного методу зазначається у відповідній графі Звіту про контрольовані операції.

Запитання 22:
Яка форма довідки, що підтверджує обрану нерезидентом ставку корпоративного податку, для цілей застосування п.п. 39.2.1.3 п.п.
39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?

Відповідь 22:
Форма довідки Кодексом не передбачена. Така довідка має бути видана компетентним органом іншої країни (наприклад, податковим
органом чи Міністерством фінансів) і належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Запитання 23:
До яких цін застосовується 5–відсотковий діапазон цін відповідно до п.п. 1 п. 21 підрозділу 10 розділу XX Кодексу?

Відповідь 23:
П'ятивідсотковий діапазон застосовується до цін, визначених відповідно до вимог п.п. 2 п. 21 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, а саме:
цін, визначених згідно з біржовим котируванням, – у разі якщо товари котируються на біржі, та цін, визначених згідно з довідковими
цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), – у разі якщо товари не котируються на біржі.

Запитання 24:
За яким курсом визначати обсяг операцій із нерезидентами при визначенні вартісного критерію (50 млн. гривень)?

Відповідь 24:
З метою визначення загальної вартості операцій платники, які мають відносини із контрагентами-нерезидентами, враховують
офіційний курс НБУ, що діяв на дату здійснення операції, а в частині раніше отриманої (проведеної) оплати – курс, що діяв на дату її
отримання (здійснення оплати) (п.п. 153.1.1 та п.п. 153.1.2 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).
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Запитання 25:
Чи враховується при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) вартість ввезеної на давальницьких умовах сировини та вивезеної
готової продукції (частково обробленої сировини) на умовах імпорту (експорту), якщо постачальником такої сировини виступає
нерезидент – пов’язана особа?

Відповідь 25:
Ні, не враховується.

Запитання 26:
Якщо у пов’язаної особи придбані основні засоби, яку ціну вказувати у Звіті?

Відповідь 26:
У цьому випадку, під час заповнення Звіту у графі 17 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатку до Звіту відображається
договірна (контрактна) ціна, а у графі 26 цього ж розділу – звичайна ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому
обліку платника податків.

Запитання 27:
Чи слід відображати у Звіті контрольовані операції, які не включено платником податку ні до складу податкових витрат, ні до складу
податкового кредиту?

Відповідь 27:
Так, такі операції підлягають відображенню у Звіті.

Запитання 28:
Чи будуть вважатись контрольованими операції з пов’язаною особою – нерезидентом, що стала пов’язаною з 01.11.13 року, якщо
обсяг операцій з такою особою складав: з 01.01.13 до 01.11.13 35 млн. грн. (без ПДВ), з 01.11.13 до 31.12.13 – 20 млн. грн. (без ПДВ)?

Відповідь 28:
З урахуванням, що загальна сума здійснених операцій з одним контрагентом за звітний рік перевищує 50 млн. грн. (без ПДВ), операції
здійснені з пов’язаною особою – нерезидентом в період з 01.11.13 по 31.12.13 визнаються контрольованими та підлягають
відображенню у Звіті.
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Запитання 29:
Чи буде вважатися операція контрольованою, якщо платник податку здійснює продаж товарів нерезиденту – пов'язаній особі через
комісіонера (повіреного)?

Відповідь 29:
Операції платника податку з продажу товарів нерезиденту – пов'язаній особі через комісіонера (повіреного) визнаються
контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій такого платника з нерезидентом дорівнює або перевищує 50
мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік, оскільки безпосередньо право
власності на товар переходить від комітента до покупця (нерезидента – пов’язаній особі).

Запитання 30:
Чи вважаються контрольованими операції з контрагентом – нерезидентом, зареєстрованим у державі, яка не увійшла до переліку
держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1042–р, але такий контрагент – нерезидент сплачував в
країні резиденції податок на прибуток за ставкою 6 відсотків?

Відповідь 30:
За умови досягнення вартісного критерію визначеного п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (50 млн. грн.) операції з таким
контрагентом визнаються контрольованими відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Запитання 31:
Форвардний контракт на постачання сільськогосподарської продукції укладено у березні 2013 року. Безпосередньо реалізація та
відвантаження продукції відбувалось у серпні – листопаді 2013 року. Чи повинні включатися до Звіту операції за таким контрактом?

Відповідь 31:
До Звіту повинні бути включені контрольовані операції, у яких перехід прав власності на товари відбувся у період з 01.09.2013 по
31.12.2013 року.

Запитання 32:
Чи вважаються контрольованими операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн. грн. без ПДВ, із пов’язаною
фізичною особою – резидентом?

Відповідь 32:
Відповідно п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу)
товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які не були платниками податку
на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.
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Таким чином, операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн. грн. без ПДВ, із пов’язаною фізичною особою –
резидентом, визнаються відповідно ст. 39 Кодексу контрольованими.

Запитання 33:
Платник податків протягом звітного періоду здійснював операції із контрагентом нерезидентом – непов’язаною особою,
зареєстрований у державі, яка увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на
5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №1042–
р. В той же час, контрагент-нерезидент сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) у цій державі за ставкою 21%.
Чи вважаються операції з таким контрагентом контрольованими? У разі подання платником–податків довідки (її нотаріально
засвідченої копії), визначеної п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, чи повинен він подавати Звіт? Який порядок надання такої
довідки (її нотаріально засвідченої копії?).

Відповідь 33:
Відповідно до п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у разі, коли в державі (на території) реєстрації нерезидента встановлено
більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довідка (або її нотаріально
засвідчена копія), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі
його реєстрації.
У разі подання платником податків довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує обрану нерезидентом у державі його
реєстрації ставку податку на прибуток (корпоративного податку), яка не є меншою від ставки податку в Україні більше ніж на 5
відсоткових пунктів, встановлену у державі його реєстрації, в строки, визначені п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, операції з
таким контрагентом не вважаються контрольованими та Звіт по ним не подається.
Така довідка (або її нотаріально засвідчена копія) надсилається до Міндоходів поштою з повідомленням про вручення.

Запитання 34:
Чи можливо під час проведення перевірки з питань трансферного ціноутворення, призначеної відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39
Кодексу, подавати уточнюючі розрахунки до поданих раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податок на
додану вартість, якщо такі уточнюючі розрахунки не пов’язані із проведенням контрольованих операцій, по яким призначена
перевірка?

Відповідь 34:
Відповідно п. 50.2 ст. 50 Кодексу платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має
права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь–який звітний (податковий) період з
відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.
Таким чином, під час проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час
здійснення ним контрольованих операцій, яка призначена та проводиться відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, та враховуючи
норми п.п. 39.1.2 п. 39.1 та п. 39.7 ст. 39 Кодексу такий платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним
раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за звітний (податковий) період,
визначений п.п 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, в якому здійснювались контрольовані операції щодо яких триває перевірка в частині таких
операцій.
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Запитання 35:
Чи можливе проведення процедури узгодження цін у контрольованих операціях, які вже проведені великим платником податків або
які здійснюються ?

Відповідь 35:
Узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником податків та Міндоходів можливо тільки щодо контрольованих
операцій, які будуть здійснюватись після процедури узгодження цін.
Завершенням процедури узгодження цін у контрольованих операціях є укладення відповідного договору між великим платником
податків та Міндоходів.
Таким чином, контрольована операція щодо якої проводилось узгодження цін, не може бути розпочата або проведена або
здійснюватись до моменту підписання договору між великим платником податків та Міндоходів за результатами такого узгодження.

Запитання 36:
Яку інформацію щодо пов'язаних осіб та групу відповідно до п.п а) та б) п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинні надати великі
платники податків: виключно щодо контрагентів контрольованої операції або й про інших осіб?

Відповідь 36:
Документація, яку великий платник податків повинен надати відповідно до п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинна містити
інформацію про усіх осіб, які є пов'язаними особами з великим платником податків та між собою, відповідно до положень п.п.
14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Зазначена інформація повинна включати дані, які дозволяють ідентифікувати кожну пов'язану особу (повне найменування та
податковий номер, найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи), а також дані щодо цих осіб як
групи (сукупності суб'єктів господарювання, які є пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови або
економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють). При цьому зазначається зокрема інформація про
структуру групи, опис діяльності, розподіл функцій та активів в групі, політику трансфертного ціноутворення групи тощо.

Запитання 37:
Платник податків здійснює господарські операції із філіями однієї юридичної особи та безпосередньо з юридичною особою. Яким
чином необхідно розраховувати вартісний критерій контрольованих операцій відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1
п. 39.2 ст. 39 Кодексу?

Відповідь 37:
Для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій (50 млн. грн.) враховується сумарне значення усіх операцій, здійснених з
головним підприємством та усіма відокремленими підрозділами (філіями та представництвами) юридичної особи.
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Запитання 38:
Чи враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій бартерні операції?

Відповідь 38:
Так, враховуються.
Оскільки, в рамках бартерного (товарообмінного) договору кожна із сторін договору одночасно виступає продавцем товарів (робіт,
послуг), які він передає, і покупцем товарів (робіт, послуг), які він одержує взамін, такі операції розглядаються як дві окремі і при
розрахунку вартісного критерію враховується загальний обсяг (сумарне значення) операцій як з продажу так і придбання товарів
(робіт, послуг).
У разі визнання операцій контрольованими відповідно до критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, такі операції
відображаються у Звіті про контрольовані операції.

Запитання 39:
Чи має право платник податку надіслати Звіт про контрольовані операції на паперових носіях поштою?

Відповідь 39:
Ні, не має, оскільки положення п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу містять зобов’язання платникам податків (крім Національного банку
України) подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, лише засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо
електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Запитання 40:
Чи вважається виплата податку на дохід нерезидента компанією–резидентом відповідно до положень п. 160.2 ст. 160 Кодексу та/або
оподаткування експортних операцій за нульовою ставкою відповідно до положень ст.195 Кодексу «сплатою податку за іншою ставкою,
ніж базова», відповідно до п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу? Чи потрібно визнавати операції із особами які сплачують податок на
репатріацію або оподатковують експортні операції за нульовою ставкою ПДВ, контрольованими, якщо контрольовані операції
оподатковуються за базовими ставками?

Відповідь 40:
Операція потрапляє під визначення контрольованої відповідно до абзацу 3 ч. 2 п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, за умови, якщо
контрагент–пов’язана особа при оподаткуванні контрольованих операцій сплачує за основною ставкою податок на прибуток (2014 р. –
18%) та ПДВ (20%), але при цьому:
–

сплачує податок на репатріацію відповідно до положень ст. 160 Кодексу;

–

здійснює експортні операції, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою відповідно до положень ст. 195 Кодексу;

–

здійснює операції з цінними паперами, що оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
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Запитання 41:
Чи враховується при застосуванні п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу
вартісного критерій для визнання операцій контрольованими, визначеного п.п. 39.2.1.4. п. 39.2 ст. 39 Кодексу?

Відповідь 41:
Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 21 відповідно до Закону України від
4 липня 2013 року № 408–VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».
У постанові Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 749 «Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних
позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення» та
розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 року №865–р «Про затвердження спеціалізованих комерційних видань для
цілей трансфертного ціноутворення», прийнятих Кабінету Міністрів України відповідно до норм п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні
положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, зазначено сферу їх застосування – для цілей трансферного ціноутворення.
Таким чином, при застосуванні п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу
враховується вартісний критерій для визнання операцій контрольованими, визначений п.п. 39.2.1.4. п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної
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Фонд державного майна України своїм наказом №2076 від 30 липня 2014 року затвердив примірні показники
звичайної ціни послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону. Разом з тим, втратив свою
чинність наказ Фонду державного майна України №420 від 30 січня 2014 року.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 30 липня 2014 року №2076

Щодо Примірних показників звичайної ціни послуг
на виконання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об'єктів аукціону

З метою реалізації пп. 3.2 та 4.5 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 29 серпня 2011 року №1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за
№1096/19834, враховуючи службову записку від 28.07.2014 №4/34, наказую:
1.

Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів у апараті
Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в першому півріччі 2014 року (у розмірі 111,6%)
(додаток 1).

2.

Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів у
регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в першому півріччі 2014
року (у розмірі 111,6%) (додаток 2).

3.

Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти приватизації, в регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу
інфляції, що склався в першому півріччі 2014 року (у розмірі 111,6%) (додаток 3).

4.

Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об'єктів аукціону в апараті Фонду державного
майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в першому півріччі 2014 року (у розмірі 111,6%) (додаток 4).
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5.

Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки об'єктів аукціону в регіональних відділеннях
Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що склався в першому півріччі 2014 року (у розмірі 111,6%)
(додаток 5).

6.

У зв'язку з відсутністю даних щодо вартості виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок апарату Фонду
державного майна України керуватися відповідними примірними показниками звичайної ціни послуг, визначеними в додатку 3
(для м. Києва).

7.

Регіональним відділенням Фонду державного майна України керуватися примірними показниками звичайних цін послуг на
виконання послуг з оцінки майна (зокрема об'єктів аукціону), визначеними в додатках 1 та 4, у разі відсутності даних – відповідно
у додатках 2 та 5.

8.

У разі якщо витрати на проведення оцінки об'єкта аукціону визначаються з урахуванням стандартизованої оцінки об'єкта
приватизації, примірний показник звичайної ціни послуг об'єкта аукціону дорівнює відповідному примірному показнику звичайної
ціни послуг, розрахованому для експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований такий об'єкт.

9.

Якщо під час проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності конкурсна комісія, яка утворена в апараті Фонду
державного майна України, регіональному відділенні Фонду державного майна України, з'ясує, що вартість послуг з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, незалежної оцінки майна (зокрема об'єктів аукціону) дорівнює або перевищує 100 тис. грн.
(відповідно до примірних показників, зазначених у цьому наказі), матеріали вищезазначеного конкурсу мають передаватися до
комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуг з оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами).

10. У текстах договорів на проведення послуг з оцінки майна (зокрема об'єктів аукціону) та експертної грошової оцінки земельних
ділянок, що укладаються центральним апаратом Фонду державного майна України, регіональними відділеннями Фонду
державного майна України із суб'єктами оціночної діяльності, зазначати, що при визначенні вартості виконання послуг
враховується індекс інфляції.
11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 30.01.2014 року №420.
12. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості, регіональних відділень Фонду державного
майна України про зміст цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на офіційному сайті
Фонду державного майна України в Інтернеті.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

В.о. Голови Фонду

Д. Парфененко

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Додаток №1
до наказу Фонду державного майна України
30.07.2014 №2076

Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна
щодо окремих груп об’єктів оцінки в апараті Фонду державного майна України
№
з/п
1

2

3

4
5
6

Звичайна ціна,
тис. грн.

Групи об’єктів оцінки
Об’єкти нерухомого майна
1 об’єкт
від 2 до 10 об’єктів
більше 10 об’єктів
Цілісні майнові комплекси, переоцінки необоротних активів
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
кількість необоротних активів більше 40 тис. одиниць
Пакети акцій, внески до статутних фондів товариств, оцінка машин,
обладнання, колісних транспортних засобів тощо
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів до 100 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів від 100 до 500 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів від 500 до 1000 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів від 1000 до 5000 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів від 5000 до 20000
тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів від 20000 до 100000 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів від 100000 до 700000 тис. грн.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних
активів більше 700000 тис. грн.
Літальні апарати (за одиницю)
Судноплавні засоби (за одиницю)
Колісні транспортні засоби (за одиницю)
вантажні транспортні засоби
легкові транспортні засоби, автобуси
сільськогосподарська техніка та спеціальна техніка, причепи, напівпричепи

Заступник начальника
Управління з питань оціночної діяльності

С. Булгакова

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

3,465
7,844
15,412
11,730
27,390
63,926
109,673
205,03

9,027

9,525

11,34

12,459

18,502

47,426

75,342

141,54
11,417
4,097
0,283
0,23
0,173

Випуск №6 (08/2014)

Додаток №2
до наказу Фонду державного майна України
30.07.2014 №2076

Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна
щодо окремих груп об’єктів у регіональних відділеннях Фонду державного майна України

Звичайна ціна, тис. грн.

Регіональні відділення
Фонду державного майна України по
Чернігівській, Сумській, Київський, Житомирській,
Рівненській та Волинській областях
Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та ІваноФранківській областях
Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях
Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській,
Полтавській та Черкаській областях
Донецькій, Луганській та Харківській областях
Миколаївській, Херсонській областях; в Автономній
республіці Крим та м. Севастополі; Фонд майна
Автономної республіки Крим
місту Києву

Заступник начальника
Управління з питань оціночної діяльності

Групи об’єктів
1 об’єкт
нерухомого майна

Цілісні майнові комплекси
(до 5000 необоротних активів)

1,453

3,242

1,26

4,346

1,166

2,251

1,345

5,597

1,78

9,59

1,969

6,233

2,328

8,618

С. Булгакова

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Додаток №3
до наказу Фонду державного майна України
30.07.2014 №2076

Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
на яких розташовані об’єкти приватизації, в регіональних відділеннях Фонду державного майна України

Звичайна ціна, тис. грн.

Регіональні відділення
Фонду державного майна України по

Групи об’єктів оцінки
(земельні ділянки)
Площа
земельної ділянки
(до 10000 кв.м (1 га))

Площа
земельної ділянки
(більше 10000 кв.м (1 га))

3,761

13,612

3,761

13,612

2,138

8,608

3,482

12,582

5,116

14,327

5,116

14,327

6,044

16,948

Чернігівській, Сумській, Київський, Житомирській, Рівненській
та Волинській областях
Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській
областях
Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях
Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській
та Черкаській областях
Донецькій, Луганській та Харківській областях
Миколаївській, Херсонській областях; в Автономній республіці
Крим та м. Севастополі; Фонд майна Автономної республіки
Крим
місту Києву

Заступник начальника
Управління з питань оціночної діяльності

С. Булгакова

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Додаток №4
до наказу Фонду державного майна України
30.07.2014 №2076

Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг
з оцінки об’єктів аукціону в апараті Фонду державного майна України

№
з/п
1

2

3

4

Звичайна ціна,
тис. грн.

Групи об’єктів оцінки
Об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці
площею до 10000 кв.м (1га)
1 об’єкт
від 2 до 10 об’єктів
більше 10 об’єктів
Об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці
площею більше 10000 кв.м (1га)
1 об’єкт
від 2 до 10 об’єктів
більше 10 об’єктів
Цілісні майнові комплекси, розташовані на земельній ділянці
площею до 10000 кв.м (1га)
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
кількість необоротних активів більше 40 тис. одиниць
Цілісні майнові комплекси, розташовані на земельній ділянці
площею більше 10000 кв.м (1га)
кількість необоротних активів до 5 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 5 до 10 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 10 до 20 тис. одиниць
кількість необоротних активів від 20 до 40 тис. одиниць
кількість необоротних активів більше 40 тис. одиниць

Заступник начальника
Управління з питань оціночної діяльності

9,492
13,891
21,438

20,406
24,794
32,337

17,752
33,412
69,959
115,706
211,029

28,667
44,326
80,873
126,608
221,941

С. Булгакова

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Додаток №5
до наказу Фонду державного майна України
30.07.2014 №2076

Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки
об’єктів аукціону в регіональних відділеннях Фонду державного майна України

Групи об’єктів оцінки

Звичайна ціна, тис. грн.

Регіональні відділення
Фонду державного
майна України по

Чернігівській, Сумській,
Київський, Житомирській,
Рівненській та Волинській
областях
Львівській, Закарпатській,
Чернівецькій та ІваноФранківській областях
Вінницькій, Тернопільській та
Хмельницькій областях
Дніпропетровській,
Запорізькій, Кіровоградській,
Полтавській та Черкаській
областях
Донецькій, Луганській та
Харківській областях
Миколаївській, Херсонській
областях; в Автономній
республіці Крим та
м. Севастополі; Фонд майна
Автономної республіки Крим
місту Києву

Заступник начальника
Управління з питань оціночної діяльності

1 об’єкт
нерухомого
майна,
розташований
на земельній
ділянці площею
до 10000 кв.м
(1 га)

1 об’єкт
нерухомого
майна,
розташований
на земельній
ділянці площею
більше 10000 кв.м
(1 га)

цілісні майнові
комплекси (до 5000
необоротних
активів), розташовані
на земельній ділянці
площею до
10000 кв.м (1 га)

цілісні майнові
комплекси (до 5000
необоротних
активів), розташовані
на земельній ділянці
площею більше
10000 кв.м (1 га)

5,217

15,073

7,005

16,857

5,023

14,877

8,110

17,962

3,313

9,78

4,405

10,864

4,817

13,919

9,068

18,17

6,907

16,107

14,716

23,92

7,094

16,300

11,358

20,562

8,364

19,276

14,652

25,562

С. Булгакова

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України направляє
інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та
опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 липня 2014 року.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні
обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних
показників об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на
перших стадіях проектування.

Додаток до листа Мінрегіону
від 16.07.2014 №7/15-8560

ТАБЛИЦЯ 1.
Індекси зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
Період

Індекси зміни вартості будівельних робіт

01.01.1991

23,88

01.01.2003

4,53

01.01.2007

2,38

01.01.2009

1,50

01.01.2010

1,41

01.01.2011

1,31

01.01.2012

1,19

01.01.2013

1,12

01.01.2014

1,11

01.04.2014

1,09

01.07.2014

1,00

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

ТАБЛИЦЯ 2.
Індекси зміни вартості промислової продукції (без урахування ПДВ)
Період

Індекси зміни вартості промислової продукції

01.01.1991

34,56

01.01.2003

5,33

01.01.2007

3,11

01.01.2009

2,04

01.01.2010

1,80

01.01.2011

1,52

01.01.2012

1,28

01.01.2013

1,21

01.01.2014

1,18

01.04.2014

1,15

01.07.2014

1,00

ТАБЛИЦЯ 3.
Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
Період

Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій

01.01.1991

21,31

01.01.2003

3,90

01.01.2007

2,27

01.01.2009

1,52

01.01.2010

1,43

01.01.2011

1,34

01.01.2012

1,22

01.01.2013

1,17

01.01.2014

1,14

01.04.2014

1,12

01.07.2014

1,00

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

ТАБЛИЦЯ 4.
Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування (без урахування ПДВ)
Період

Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування

01.01.1991

21,23

01.01.2003

2,70

01.01.2007

2,00

01.01.2009

1,43

01.01.2010

1,33

01.01.2011

1,18

01.01.2012

1,11

01.01.2013

1,10

01.01.2014

1,10

01.04.2014

1,08

01.07.2014

1,00

ТАБЛИЦЯ 5.
Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)

Одиниця місткості

Вартість одиниці місткості,
грн.

Адміністративні будинки

кв.м
загальної площі

10160

Загальноосвітні школи

учнівське місце

49202

місце

62398

відвідування в зміну

77576

ліжко-місце

382771

кв.м
загальної площі

8948

Найменування об’єкта

Дитячі установи
Поліклініки
Лікарні
Будинки садибного типу з госпбудівлями

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

Випуск №6 (08/2014)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
оприлюднило наказ за №207 від 28.07.2014 року «Про показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України, розраховані станом на 01 липня 2014 року».
Вищезазначені показники визначені відповідно до Порядку визначення та застосування показників
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду
України від 27 вересня 2005 року за №174 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005
року за №1185/11465, але без урахування об’єктів-представників Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДКУД______
НАКАЗ

28.07.2014

Київ

№ 207

Про показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України

Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами
України, затвердженого наказом Держбуду України від 27 вересня 2005 р. № 174 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2005 р. за № 1185/11465,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та рекомендувати до застосування показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(розраховані станом на 1 липня 2014 року), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіону від 22 квітня 2014 р. № 119 «Про показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України».

Перший заступник Міністра

В.А. НЕГОДА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
28.07.2014 №207

Показники опосередкованої вартості спорудження житла
за регіонами України (розраховані станом на 1 липня 2014 року)

Найменування регіонів,
областей, міст

Україна

Вартість 1 кв.м
загальної площі
квартир будинку
(з урахуванням ПДВ), грн.

1

Найменування регіонів,
областей, міст

Вартість 1 кв.м
загальної площі
квартир будинку
(з урахуванням ПДВ) , грн.

5737

13. Миколаївська

5541

1. Вінницька

5529

14. Одеська

5552

2. Волинська

5521

15. Полтавська

5228

3. Дніпропетровська

5570

16. Рівненська

5815

4. Донецька

6018

17. Сумська

5351

5. Житомирська

4995

18. Тернопільська

5354

6. Закарпатська

4969

19. Харківська

5990

7. Запорізька

5551

20. Херсонська

5219

8. Івано-Франківська

5130

21. Хмельницька

5597

9. Київська

5650

22. Черкаська

5628

10. Кіровоградська

4923

23. Чернівецька

5280

11. Луганська

5497

24. Чернігівська

5454

12. Львівська

5638

25. м. Київ

6706

1

– показник визначений без урахування об’єктів-представників Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

Т.в.о. директора Департаменту розвитку
будівельної діяльності, ціноутворення та
економіки будівництва

І.Б.Пономаренко
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Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» (скорочена назва ВГО «АФО») – це
безприбуткова громадська організація, членами якої є оцінювачі та інші громадяни, що працюють на ринку
оцінювальних послуг, які зацікавлені у розвитку та підвищенні професійного рівня оцінювачів і оціночної
діяльності в Україні.
Асоціація утворена згідно з Законом України «Про громадські організації», а відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» ВГО «АФО» визнана як саморегулівна
організація оцінювачів України.

ФУНКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» створена для виконання наступних функцій:
1. проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки майна та майнових прав;
2. активної участі в законодавчих ініціативах, пов’язаних з підготовкою нових та удосконаленню існуючих
нормативних актів;
3. активної участі у розробці та впровадженні програм розвитку оціночної діяльності в Україні;
4. подання пропозиції щодо участі своїх членів в роботі державних та недержавних органів з питань
регулювання оціночної діяльності;
5. визначення, узагальнення та впровадження серед членів Асоціації сучасного міжнародного досвіду з
питань теорії, методології та практики оцінки майна та майнових прав шляхом проведення науковопрактичних конференцій, тематичних семінарів, круглих столів та інших заходів;
6. надання членам Асоціації інформаційно-консультаційних послуг з питань оцінки майна та майнових
прав;
7. встановлення та підтримка ділових зв’язків з професійними громадськими організаціями фахівців у
галузі оцінки та суміжних напрямків: спеціалістами ринку нерухомості, бухгалтерами, аудиторами,
фінансовими аналітиками, торговцями цінними паперами, патентними повіреними та іншими
фахівцями;
8. встановлення та підтримка ділових зв’язків з міжнародними організаціями оцінювачів;
9. сприяння оперативному отриманню членами Асоціації актуальної інформації з питань різних форм
оціночної діяльності;
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10. створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також заснування підприємств,
необхідних для виконання статутних цілей, в порядку, встановленому чинним законодавством
України;
11. представництва та захисту своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та
громадських органах;
12. активної участі у вдосконалені єдиних державних програм навчання та підвищення кваліфікації
оцінювачів України, в тому числі шляхом отримання вищої освіти за напрямком оцінки, перевірці
набутих знань оцінювачами.

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ
До основних повноважень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» належать:
1. контроль за виконанням положень Національних стандартів та інших нормативно-правових актів з
оцінки майна;
2. забезпечення належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами членами організації;
3. рецензування звітів про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами членами організації;
4. участь у розроблені нормативно-правових актів з оцінки майна;
5. участь у професійній підготовці оцінювачів;
6. участь у складі Екзаменаційній комісії та Наглядової ради України з питань оціночної діяльності;
7. захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних з оцінкою майна;
8. сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;
9. підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за
процедурою, встановленою в саморегулівній організації;
10. сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванні суспільства про
особливості ціноутворення на майно та майнові права;
11. встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення
виконання ними вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.

ПРЕДСТАВНИЦТВО АСОЦІАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» станом на сьогоднішній день
має 15 осередків: Вінницький, Житомирський, Запорізький, Дніпропетровський, Київський, Львівський,
Полтавський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернігівський
та осередки в м. Києві і в Республіці Крим.
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Більш детальну інформацію про діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки»
можна дізнатися в мережі інтернет на офіційному сайті АФО за адресою – http://www.afo.com.ua/.

04205, Україна, м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка,
будинок №21, корпус №3,
офіс №9 (шостий поверх)

Офіційний сайт Асоціації:
http://www.afo.com.ua/

Голова Асоціації
Степан Йосипович Максимов
(044)502-23-54, (067)232-03-45

Адреса сервера бази даних:
https://afo-base.com.ua/

Виконавчий директор АФО
Ганна Андріївна Юрченко
(044)502-23-54, (097)177-83-80,
(050)443-32-27, (067)498-90-06

Електронна пошта виконавчої дирекції АФО:
office@afo.com.ua

Менеджер служби
технічної та інформаційної підтримки
Євген Псярнецький
(097)334-11-69
admin@afo-base.com.ua

Номер розрахункового рахунку:
26001000181109
Банк:
Публічне акціонерне товариство
«ФІДОБАНК» у місті Києві
МФО – 300175
Код ЄДРПОУ – 33780473

Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання,
будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та пропозиції.
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»

