
Сторінка 1 з 2 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

З метою висвітлення проблемних питань, що виникають в процесі незалежної 

оцінки міноритарних часток власності та пакетів акцій (у тому числі, при застосуванні 

процедур squeeze-out та sell-out), а також розгляду практичних підходів до їх вирішення, 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» спільно з Фондом державного 

майна України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проводять 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ: 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ 

МІНОРИТАРНИХ ЧАСТОК ВЛАСНОСТІ ТА АКЦІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

МЕХАНІЗМІВ SQUEEZE-OUT ТА SELL-OUT 
 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки»  |  Фонд державного майна України  |  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

 

Тематика семінару викликана вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», 

яким запроваджені механізми обов’язкової купівлі та продажу міноритарних часток акцій 

за процедурами squeeze-out та sell-out. Практичні напрацювання семінару мають лягти 

в основу майбутнього проекту «Положення про незалежну оцінку акцій для проведення 

процедур squeeze-out та sell-out», який в подальшому має бути затверджено спільним наказом 

Фонду державного майна України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

Дата проведення семінару 03 квітня 2019 року (середа) 

Тривалість з 11:00 до 15:00 годин 

Місце Українське національне інформаційне агентство «УКРІНФОРМ» 

Адреса 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 8/16 

Початок реєстрації з 10:30 години 

Вартість участі 600 UAH (за одного учасника) 

Головна мета семінару обговорення основних особливостей проведення вартісної 

оцінки міноритарних часток власності підприємств різних 

юридичних форм з урахуванням вимог діючих 

національних (НСО) та міжнародних (IVS-2017, EVS-2016) 

стандартів оцінки 

 

Технічне та інформаційне забезпечення заходу (звукозапис та відеозапис семінару, роботу 

прес-центру, акредитацію та запрошення ЗМІ, використання мультимедійних засобів, 

кондиціонування приміщення зали, безкоштовний WI-FI тощо) здійснюватимуть фахівці 

Українського національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ» (www.ukrinform.ua). 



Сторінка 2 з 2 

Участь у семінарі візьмуть представники: 

 Фонду державного майна України (ФДМУ) 

 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 

 Професійних учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) 

 Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) 

 Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) 

 Асоціації інвестиційних професіоналів України (CFA Society Ukraine) 

 Суб’єктів оціночної діяльності (СОД) 

 Акредитованих в сфері оціночної діяльності навчальних закладів (НЗ ОЦ) 

 Відомих інвестиційних, консалтингових та аудиторських компаній 

Для обговорення на семінарі виносяться наступні головні питання: 

 Вимоги національних (НСО) та міжнародних (IVS-2017, EVS-2016) стандартів щодо оцінки 

міноритарних часток та акцій підприємств різних юридичних форм. 

 Існуюча міжнародна та вітчизняна практика проведення вартісної оцінки міноритарних 

часток власності та пакетів акцій. 

 Зміст та основна суть вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 

процедур squeeze-out та sell-out. 

 Порядок реалізації положень Закону України «Про акціонерні товариства» під час 

проведення незалежної оцінки. 

Детальна програма семінару буде оприлюднена до 27 березня 2019 року. 

Всі бажаючі прийняти участь у науково-практичному семінарі можуть надіслати заявку 

на електронну адресу office@afo.com.ua, вказавши при цьому своє прізвище, імя та по батькові, 

місце роботи, а також контактний номер телефону. 

За більш детальною інформацією можна звертатися до нашого головного офісу: 

Громадська організація 

«Всеукраїнська Асоціація 

Фахівців Оцінки» 

 

Поштова адреса: 

04212, Україна, м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенко, 
будинок №21, корпус №3, 
офіс №9 (шостий поверх) 

Телефони головного офісу: 
 
Голова Асоціації 
Степан Йосипович Максимов 
(067) 232-03-45 
 
Контактна особа 
Городник Алла Григорівна 
(044) 502-23-54, (050) 443-32-27, 
(067) 238-30-77 

Офіційний сайт Асоціації: 
http://www.afo.com.ua/ 
https://www.facebook.com/afo.com.ua 
 
Електронна пошта 
виконавчої дирекції АФО: 
office@afo.com.ua 

 

mailto:office@afo.com.ua

