
1. Визначення вартості майна боржника  проводиться  державним виконавцем  за  

ринковими  цінами,  що  діють  на  день визначення вартості  майна.  Для  оцінки  

за  регульованими  цінами,   оцінки нерухомого майна,  транспортних засобів,  

повітряних,  морських та річкових суден державний  виконавець залучає  суб'єкта  

оціночної діяльності   -   суб'єкта   господарювання,  який  провадить  свою 

діяльність  відповідно  до  Закону  України  "Про  оцінку   майна, майнових прав   

та   професійну  оціночну  діяльність  в  Україні" ( 2658-14 ). 

 

2. У разі якщо визначити вартість майна  (окремих  предметів) складно  або  якщо  

боржник  чи  стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для 

реалізації  за  ціною,  визначеною державним   виконавцем,   державний  

виконавець  залучає  суб'єкта оціночної діяльності  -  суб'єкта  господарювання  для  

проведення оцінки майна. Витрати, пов'язані з призначенням суб'єкта оціночної 

діяльності - суб'єкта господарювання,  несе сторона,  яка  оспорює вартість майна, 

визначену державним виконавцем. 

 

 

3. Державний  виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи 

оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами  визначення  

вартості  чи  оцінки,  вони  мають правоподати державному виконавцю 

заперечення в десятиденний строк з дня надходження   повідомлення.   Сторона  

вважається  ознайомленою  з результатами визначення вартості  чи  оцінки  

арештованого  майна, якщо  їй надіслано повідомлення про результати визначення 

вартості чи оцінки майнарекомендованим листом  за  адресою,  зазначеною  у 

виконавчому  документі,  або  за  місцем  фактичного проживання чи перебування  

такої  сторони,  достовірно  встановленим   державним виконавцем. 

 

4. У  разі  заперечення  однією  із  сторін проти результатів оцінки,  проведеної 

суб'єктом  оціночної  діяльності  -  суб'єктом господарювання,  державний 

виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна.  Витрати,  пов'язані з 

рецензуванням звіту, несе сторона,  яка заперечує проти результатів оцінки. У разі 

незгоди з оцінкою,  визначеною за результатами рецензування,  сторони  мають 

право  оскаржити  її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання 

відповідного повідомлення. 

 

5. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним  протягом  

шести  місяців  з  дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом 

господарювання.  Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться 

повторно.  

 

КОМЕНТАР  

 

1. Оцінка - дія щодо визначення вартості чогось, призначення ціни чому-небудь. 

Оцінка майна боржника у виконавчому проваджсшіі здійснюється як державним 

виконавцем, так і іншими особами. Державний виконавець провадить оцінку, якщо 

вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

ринковими цінами, які діють на день проведення оцінки. Ринковими цінами 

визнаються ціни, що складаються на вільному конкурентному ринку під впливом 

попиту і пропозицій або ціни за якими можна продати товар наринку. Цей Закон 

забороняє державному виконавцеві здійснювати оцінку майна боржника, коли 

оцінка провадиться за регульованими цінами, а також у разі оцінки нерухомого 

майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден. Регульовані 

ціни — це ціни, що встановлюються чи регулюються уповноваженим на те 

дєржавним органом. Державне регулювання цін зберігається щодо деяких товарів, 

робіт та послуг. У цьому разі діють такі принципові положення: по-перше, сфера 

дії державного регулювання цін обмежується лише випадками, коли це прямо 

передбачено законом; по-друге, якщо згідно з законом допускається державне 

регулювання цін, то відповідна умова договору не може визначатися за згодою 

сторін. Державне регулювання цін і тарифів передбачено Законом «Про ціни і 

ціноутворення». Зокрема, ст. 9 цього Закону зазначено, що державні фіксовані та 

регульовані ціни і тарифи встановлюються державними органами України. 

Постановою Kабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» затверджено повноваження центральних 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Aвтономної Республіки Kрим, обласних, 

Kиївської та Cевастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих 

органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, 

товарів і послуг. Kрім того, згідно зі ст. 8 Закону «Про ціни і ціноутворення» 

Kабінетом Міністрів України можуть запроваджуватися методи державного 

регулювання цін і тарифів. 

 

2. Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник чи стягувач заперечує 

проти передачі арештованого майна боржника на реалізацію за оцінкою, 

проведеною державним виконавцем, останній запрошує експерта (спеціаліста) для 

визначення вартості майна. Зокрема, Iнструкція про проведення виконавчих дій, 

затверджена наказом Міністерства юстиції України 15 грудня 1999 р. № 74/5, 

зареєстрована в Мін'юсті України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158 (пункт 5.7.2), 

передбачає, що це можуть бути фахівці науково-дослідних інститутів судових 

експертиз та суб'єкти підприємницької діяльності, що мають відповідну ліцензію 

Міністерства юстиції України. У цьому разі оплата їх праці здійснюється за 

рахунок коштів виконавчого провадження. Bитрати на оплату винагороди експерту 

або спеціалісту в установленому порядку стягуються з боржника або сторони, яка 

оспорює оцінку майна, проведену державним виконавцем. 

 

3. Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, 

морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує сто 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний виконавець залучає 

оцінювача, який здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про оцінку 

майна, майіювих прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

 

4. Оцінка арештованого майна зазначається в акті опису й арешті майна. Раніше 

вже зазначалося, що акт опису складається в двох або більше примірниках. 

Оригінал акта залишається у виконавчому провадженні, а копії видаються 

сторонам виконавчого провадження під розписку на примірнику, що залишається у 

виконавчому провадженні. Bідсутність боржника під час опису майна, а отже і його 

оцінки не можуть бути перешкодою для проведення такої виконавчої дії. B усякому 

разі державний виконавець зобов'язаний роз'яснити присутнім, а відсутніх 

повідомити у письмовій формі про те, що вони мають право оскаржити оцінку 

майна до суду в 10-денний строк з дня отримання повідомлення. 

 

 

ВИМОГИ  

до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правила 

організації системи зовнішнього контролю якості 

 



І. Загальні положення 

 

 1. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні: 

 

 система зовнішнього контролю якості послуг - сукупність заходів та дій Фонду 

державного майна України, спрямованих на встановлення вимог до якості послуг 

суб’єктів оціночної діяльності, контролю за їх виконанням; 

 

 зовнішній контроль якості послуг - діяльність Фонду державного майна України з 

виявлення та запобігання порушенням суб’єктами оціночної діяльності вимог до 

якості послуг, установлених цими Вимогами; 

 

 послуга - професійна оціночна діяльність, яка полягає в організаційному, 

методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та 

підготовці висновків щодо вартості майна, за напрямами та спеціалізаціями у 

межах таких напрямів: 

 

 напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі": 

 

 спеціалізація 1.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 

тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них"; 

 

 спеціалізація 1.2. "Оцінка машин і обладнання"; 

 

 спеціалізація 1.3. "Оцінка колісних транспортних засобів"; 

 

 спеціалізація 1.4. "Оцінка літальних апаратів"; 

 

 спеціалізація 1.5. "Оцінка судноплавних засобів"; 

 

 спеціалізація 1.6. "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність"; 

 

 спеціалізація 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"; 

 

 напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 

прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної 

власності": 

 

 спеціалізація 2.1. "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної 

власності)"; 

 

 спеціалізація 2.2. "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності"; 

 

 напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших 

обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства": 

 

 спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) 

фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, 

включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, 

наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства"; 

 

 спеціалізація 3.2. "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства"; 

 

 спеціалізація 3.3. "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства"; 

 

 якість послуги - сукупність властивостей послуги, що визначає ступінь її 

відповідності цим Вимогам та задоволеності потреби клієнта; 

 

 якісна послуга - послуга, яка відповідає цим Вимогам та задовольняє потреби 

клієнта; 

 

 вимоги до якості послуг - сукупність вимог, які висуваються до суб’єктів 

оціночної діяльності, організації їх діяльності, ресурсів, що використовуються під 

час надання послуг, звітності, з метою надання ними якісних послуг; 

 

 система управління якістю - сукупність взаємопов’язаних та скоординованих дій, 

елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, 

повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які 

забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність цим 

Вимогам; 

 

 суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт оціночної діяльності за всіма напрямами 

оцінки, а також суб’єкт господарювання, який має намір надавати послуги з оцінки 

майна, майнових прав та подав необхідні документи для розгляду питання про 

видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; 

 

 суб’єкт оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства» - суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання приватної 

форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що 

підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який подав 

необхідні документи для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства»; 

 

 клієнт - замовник послуги; 

 

 Програма організації та дотримання вимог до якості послуг (далі - Програма) - 

документ, розроблений суб’єктом оціночної діяльності, що містить перелік заходів, 

дій та ресурсів, що планує виконувати (використовувати) суб’єкт оціночної 

діяльності з метою виконання ним цих Вимог. Програма також включає перелік 

документів, які будуть надані для підтвердження дотримання вимог до якості 



послуг, а також втілення заходів, дій та ресурсів, визначених Програмою, у 

діяльність суб’єкта оціночної діяльності. 

 

ІІ. Вимоги до якості послуг 

 

 1. Суб’єкти оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування 

та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно 

до законодавства» забезпечують якість послуг шляхом дотримання вимог: 

 

 законодавства України; 

 

 до керівників суб’єктів оціночної діяльності; 

 

 до оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності; 

 

 щодо подання звітності до Фонду державного майна України; 

 

 щодо системи управління якістю. 

 

 2. Суб’єкти оціночної діяльності за іншими напрямами оцінки забезпечують якість 

послуг шляхом дотримання вимог: 

 

 законодавства України; 

 

 до керівників суб’єктів оціночної діяльності (крім вимог пункту 4 цього розділу); 

 

 до оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності; 

 

 щодо подання звітності до Фонду державного майна України. 

 

 3. Керівник суб’єкта оціночної діяльності не може мати не погашеної судимості 

або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, 

злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не може бути 

позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. 

 

 4. Керівник суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства» також складає іспит на відповідність 

знань у сфері оцінки майна, майнових прав, який проводиться Атестаційною 

комісією з якості послуг за програмою іспитів керівників суб’єктів оціночної 

діяльності, що затверджується Фондом державного майна України. 

 

 5. Оцінювачі, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності, повинні 

відповідати таким вимогам: 

 

 мати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової 

підготовки та свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямами, зазначеними у 

кваліфікаційному свідоцтві оцінювача; 

 

 не мати не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку 

судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової 

діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися 

певною діяльністю. 

 

 6. Суб’єкти оціночної діяльності подають інформацію про свою діяльність (у 

частині, яку Фонд державного майна України має право перевіряти відповідно до 

чинного законодавства України) до Фонду державного майна України за формою 

та у порядку, встановленими чинним законодавством України. 

 

 7. Суб’єкт оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства» запроваджує систему управління якістю. 

 

 7.1. Система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) 

та захід окремо повинні бути розроблені, документально оформлені, запроваджені 

у діяльність та постійно підтримуватися та удосконалюватися. Документальне 

оформлення системи управління якістю в цілому та кожної з процедур (складових 

процедур) та заходів окремо здійснюється шляхом розробки та затвердження 

відповідного документа(ів). У разі якщо система управління якістю в цілому та 

кожна процедура (складова процедури) та захід окремо є об’єктом(ами) 

інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність всіх 

прав для його (їх) використання. 

 

 7.2. Суб’єкт оціночної діяльності вживає таких заходів: 

 

 визначає процедури - дії, які здійснює суб’єкт оціночної діяльності для 

забезпечення якості надання послуг; 

 

 визначає послідовність та взаємодію таких процедур; 

 

 визначає критерії результативності таких процедур; 

 

 забезпечує моніторинг та аналіз процедур. 

 

 7.3. Суб’єкт оціночної діяльності має право залучати сторонні організації для 

виконання системи управління якістю в цілому та окремих процедур (складових 

процедур) та заходів, у тому числі для їх документального оформлення. У разі 

залучення таких сторонніх організацій вони можуть здійснювати додатковий 

контроль за виконанням системи управління якістю в цілому, окремих процедур 

(складових процедур) та заходів, у тому числі шляхом направлення до суб’єкта 

оціночної діяльності відповідних спеціалістів. 

 

 7.4. Суб’єкт оціночної діяльності документує дотримання системи управління 

якістю в цілому та окремих процедур (складових процедур) та заходів. 

Документування може здійснюватися на паперових (шляхом складання анкет, заяв, 

контрольних листів тощо) або цифрових носіях. Задокументована інформація 

системи управління якістю зберігається протягом часу, достатнього для того, щоб 

особа (особи), відповідальна(і) за систему управління якістю, або залучена 

стороння організація мали змогу оцінити дотримання вимог системи управління 

якістю. 

 

 7.5. Система управління якістю обов’язково повинна відповідати вимогам, 

визначеним підпунктом 7.6 цього пункту. 

 

 7.6. Система управління якістю складається з: 



 

 відповідальності керівництва суб’єкта оціночної діяльності за організацію 

контролю якості; 

 

 етичних вимог; 

 

 організації документообігу; 

 

 забезпечення конфіденційності та належного зберігання печаток, штампів та 

бланків; 

 

 забезпечення захисту персональних даних; 

 

 забезпечення функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет; 

 

 встановлення процедур надання послуги; 

 

 співпраці з клієнтом; 

 

 забезпечення персоналом; 

 

 організації розгляду скарг; 

 

 можливостей та способів відшкодування завданої шкоди (збитків) відповідно до 

законодавства України. 

 

 7.7. Відповідальність керівництва суб’єкта оціночної діяльності за організацію 

контролю якості полягає у забезпеченні: 

 

 всіх необхідних процедур та заходів, а також ресурсів для функціонування системи 

управління якістю; 

 

 визначення особи (осіб), відповідальної(них) за систему управління якістю в 

цілому, та/або окремих процедур (складових процедур) та заходів або залучення 

сторонньої організації. 

 

 7.8. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє етичні вимоги для співробітників. 

Етичні вимоги ґрунтуються на таких принципах: якість послуг, що надаються, 

повинна переважати над іншими факторами, у тому числі комерційними; 

професійна компетентність; чесність; об’єктивність; конфіденційність. 

 

 7.9. Організація документообігу повинна: 

 

 бути чітко формалізована та закріплена у відповідних документах. Кожен вид 

документів повинен мати закріплену схему руху (регламент) від моменту його 

створення до моменту кінцевої готовності та в разі, якщо таким документом є звіт 

про оцінку майна, майнових прав, з обов’язковим візуванням особою (особами), 

відповідальною(ними) за систему управління якістю або уповноваженою особою 

залученої сторонньої організації. Схема руху документа повинна забезпечувати 

такі вимоги, як якість документа, швидкість його створення, об’єктивність, 

надійність, достовірність. Якщо документом є звіт про оцінку майна, майнових 

прав, його титульний аркуш та висновок про вартість повинні обов’язково містити 

відомості про замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна, назву об’єкта 

оцінки та його коротку характеристику, величину вартості, отриману в результаті 

оцінки, підписи виконавця звіту про оцінку майна та керівника суб’єкта оціночної 

діяльності, скріплені печаткою суб’єкта оціночної діяльності; 

 

 забезпечувати автоматизовану обробку даних під час підготовки звіту про оцінку 

майна, майнових прав з дотриманням вимог законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності. 

 

 7.10. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечувати конфіденційність 

шляхом розроблення та впровадження процедур конфіденційності. У разі якщо 

конфіденційна інформація пересилається (передається) із застосуванням 

електронних засобів, зокрема, мережі Інтернет, такі засоби повинні гарантувати 

дотримання вимог конфіденційності. 

 

 Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує зберігання печаток, штампів та бланків у 

окремому вогнестійкому сейфі. 

 

 7.11. Захист персональних даних під час обробки таких даних повинен 

забезпечуватися шляхом дотримання вимог законодавства про захист персональних 

даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 7.12. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити функціонування власного 

веб-сайту у мережі Інтернет. На веб-сайті розміщується інформація про суб’єкта 

оціночної діяльності, оцінювачів, що працюють у його складі, документи 

оцінювачів та суб’єкта оціночної діяльності, що надають право на здійснення 

оцінки майна, майнових прав, інша інформація, яку суб’єкт оціночної діяльності 

вважає за необхідне розмістити. Веб-сайт повинен забезпечувати можливість 

здійснювати перевірку достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав в 

режимі он-лайн. Перевірка достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав 

здійснюється шляхом звіряння номера звіту про оцінку майна, майнових прав з 

інформацією про номери звітів про оцінку майна, майнових прав (іншою 

інформацією), виконаних суб’єктом оціночної діяльності, що оприлюднена на веб-

сайті. Поряд з можливістю перевірки достовірності звіту про оцінку майна, 

майнових прав в режимі он-лайн така перевірка може здійснюватися шляхом 

письмового запиту до суб’єкта оціночної діяльності. 

 

 7.13. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє та впроваджує процедури надання 

послуг. Процедури надання послуг передбачають такі етапи: визначення вимог 

клієнта до послуги, яку він замовляє; визначення вимог законодавства до послуги, 

що замовлена клієнтом; визначення можливості надання такої послуги; отримання 

інформації, яка необхідна для надання послуги; узагальнення отриманої інформації 

про замовлену послугу; визначення особи, яка є відповідальною за надання послуги 

(виконавця); виконання необхідних дій для надання послуги; контроль за наданням 

послуги, яка надається до моменту передачі результатів такої послуги клієнту, за 

визначеними критеріями. Результати виконання процедури надання послуги 

оформлюються документально. 

 

 7.14. Суб’єкт оціночної діяльності встановлює процедури співпраці з клієнтом, які 

забезпечують: 

 

 можливість клієнта різними способами (не менше ніж двома) замовити послугу; 

 



 можливість клієнта отримати кваліфіковану консультацію щодо послуги, яку він 

має намір замовити; 

 

 інформування клієнта про його обов’язок надавати достовірну інформацію, право 

клієнта на захист персональних даних (у тому числі шляхом відмови від огляду 

об’єкта оцінки оцінювачем) та збір, обробку та використання таких персональних 

даних виключно за його згодою; 

 

 можливість зворотного зв’язку з клієнтом; 

 

 можливість клієнта отримати достовірну інформацію про суб’єкта оціночної 

діяльності, а саме про документи, які надають право суб’єкту оціночної діяльності 

та оцінювачам, що працюють у його складі, надавати послуги з оцінки майна, 

майнових прав; 

 

 можливість клієнта зв’язатися (не менше ніж двома способами) з особою 

(особами), відповідальною(ними) за систему управління якістю, або залученою 

сторонньою організацією, для оскарження дій представників суб’єкта оціночної 

діяльності. 

 

 7.15. Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує достатню кількість персоналу з 

відповідною кваліфікацією та компетентністю, та дотримання персоналом етичних 

вимог. Досягнення вказаної мети здійснюється шляхом встановлення процедур 

оцінки рівня та якості послуг, що надаються персоналом, перевірки кваліфікації та 

компетентності, підвищення кваліфікації персоналу. 

 

 7.16. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє та впроваджує процедуру розгляду 

скарг, у тому числі у разі незгоди клієнта з оціночною вартістю майна, майнових 

прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, яка забезпечуватиме: 

 

 можливість клієнта направити (висловити) скаргу; 

 

 наявність особи (осіб), відповідальної(них) за розгляд скарг (у разі незгоди клієнта 

з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами 

проведеної оцінки, - забезпечення колегіального розгляду скарг); 

 

 обов’язковість розгляду скарги; 

 

 вжиття заходів для усунення порушень у разі, якщо обставини, викладені 

(висловлені) у скарзі, дійсно мають місце; 

 

 вжиття заходів за результатами розгляду скарг, у тому числі до конкретного 

працівника суб’єкта оціночної діяльності, на дії якого надійшла (висловлена) 

скарга; 

 

 доведення до відома всіх працівників інформації про скарги, які надійшли, та про 

заходи, які були вжиті. 

 

 У разі якщо клієнт не згоден з оціночною вартістю майна, майнових прав, 

визначеною за результатами проведеної оцінки, він поряд з іншими законодавчо 

визначеними правами на звернення щодо проведення рецензування, також має 

право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності для забезпечення колегіального 

розгляду такої скарги. У разі такого звернення суб’єкт оціночної діяльності 

забезпечує проведення рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав, у 

якому визначено оціночну вартість майна, майнових прав. Для рецензування такого 

звіту суб’єкт оціночної діяльності на договірних засадах залучає не менше двох 

рецензентів, які відповідно до законодавства мають право проводити рецензування 

та не мають інших взаємовідносин із суб’єктом оціночної діяльності, крім 

взаємовідносин з питань рецензування звітів про оцінку. Метою такого 

рецензування є вивчення зауважень до звіту про оцінку майна, майнових прав та 

можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна, майнових прав. 

Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав буде 

встановлено, що такі зауваження вплинули на достовірність оцінки майна, 

майнових прав, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує проведення повторної 

оцінки майна, майнових прав. 

 

 7.17. Відшкодування завданих збитків здійснюється відповідно до законодавства 

України. 


