
  

           
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

                                                

НАКАЗ 
           

______________                                      Київ                                            № _______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності 

Відповідно до пункту 5 частини 

першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", статей 

17 та 22 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні", з метою встановлення декларативного принципу 

реєстрації оцінювачів в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у 

Міністерстві юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

 

 



 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 
від_____________ № _________ 

 
 

 
 

 
 

 

Порядок 

ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності 

 

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні процедури 

збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр), 

встановлює вимоги і порядок включення (виключення) інформації про 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до (з) Державного реєстру, 

відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності" (далі - Закон). 

1.2. Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення 

та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні 

свідоцтва оцінювачів, та суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів 

господарювання, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності. 

1.3. Державний реєстр є системою, що створюється з дотриманням вимог 

Закону України "Про захист персональних даних" та діє з метою забезпечення 
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інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності в Україні. 

1.4. Метою ведення Державного реєстру є: 

забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в 

установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва (документи) 

оцінювачів, та суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності; 

моніторинг розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення 

конкурентного середовища серед оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; 

забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності відповідно до законодавства для суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань, інших заінтересованих 

осіб; 

узагальнення інформації про оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності, у 

тому числі за напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах цих напрямів; 

забезпечення моніторингу дотримання оцінювачами і суб’єктами оціночної 

діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності.   

1.5. Суб’єктами Державного реєстру є: 

Фонд державного майна України (далі - Фонд); 

оцінювачі; 

суб’єкти оціночної діяльності; 

адміністратор Державного реєстру; 



 

користувачі інформацією Державного реєстру. 

1.6. Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення 

та обробки інформації даних, яка подається в порядку, встановленому 

законодавством. 

Адміністратором Державного реєстру є відповідний структурний 

підрозділ Фонду з питань інформаційних технологій та моніторингу (далі – 

Адміністратор).  

Накопичення, зберігання і захист даних Державного реєстру та контроль 

за доступом до них здійснюються Адміністратором.  

Розпорядником Державного реєстру є  відповідний структурний підрозділ 

Фонду з питань оціночної діяльності (далі – Розпорядник). 

Аналіз та контроль даних Державного реєстру здійснюються 

Розпорядником.  

1.7. Фонд веде Державний реєстр, є власником інформації, яка в ньому 

міститься, та здійснює розпорядчі повноваження щодо нього. 

1.8. Розпорядник Державного реєстру виконує такі функції: 

удосконалює Державний реєстр;  

визначає організаційні та методологічні засади ведення Державного 

Реєстру; 

організовує створення системи збирання та накопичення інформації, що 

надається оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності; 

контролює подання оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності 

інформації до Державного реєстру; 
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використовує інформацію Державного реєстру для виконання 

повноважень Фонду з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності, визначених чинним 

законодавством; 

узагальнює інформацію з Державного реєстру щодо діяльності оцінювачів 

та суб’єктів оціночної діяльності, готує та оприлюднює відповідну інформацію; 

здійснює інші повноваження, необхідні для  забезпечення функціонування 

Державного реєстру та отримання достовірної інформації з нього. 

1.9. Адміністратор Державного реєстру виконує такі функції: 

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної 

системи Державного реєстру, збереження даних і їх захист від 

несанкціонованого доступу та руйнування; 

забезпечує технічне оформлення інформації, що надається Фондом з 

Державного реєстру, та відповідність цієї інформації змісту Державного 

реєстру; 

забезпечує доступ користувачів Державного реєстру до інформації, що 

міститься в ньому, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних 

даних; 

забезпечує оприлюднення відкритих даних Державного реєстру, шляхом 

розміщення на веб-сайті Фонду; 

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Державного 

реєстру та отримання достовірної інформації з нього. 

II. Структура Державного реєстру 



 

2.1. Державний реєстр складається з розділів "Оцінювачі" та " Суб’єкти 

оціночної діяльності". До розділу "Оцінювачі" вноситься інформація про 

фізичних осіб - оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, а 

до розділу -"Суб’єкти оціночної діяльності" вноситься інформація про суб’єктів 

оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності. 

2.2. Кожен з розділів Державного реєстру ведеться за окремими напрямами 

та спеціалізаціями у межах кожного напряму. 

2.3. Розділ "Оцінювачі" ведеться за такими напрямами та спеціалізаціями у 

межах кожного напряму, а саме: 

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"; 



7 

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". 

2.4. Розділ Державного реєстру "Суб’єкти оціночної діяльності" ведеться за 

такими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму, а саме: 

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 (кр ім прав на об’єкти 

інтелектуальної власності)"; 

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності". 

III. Інформація Державного реєстру 

3.1. Інформацією, що вноситься до Державного реєстру, є: 

інформація, що подається оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності 

до Фонду, відповідно до пункту 5.2 розділу V цього Порядку, а також інша 

інформація, що надається ними за власною ініціативою;  

інформація щодо напряму (напрямів) оцінки та спеціалізації (спеціалізацій) 

у межах такого(их) напряму(ів), за якими оцінювачі, а також суб’єкти оціночної 

діяльності мають право здійснювати практичну оціночну діяльність; 

інформація про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних 

організаціях оцінювачів; 

інформація про результати рецензування звітів про оцінку майна, 

виконаних оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, у разі рецензування 

звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його 

регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна 

експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії 

надійшли до Фонду;   

інформація щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на 

діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; 



9 

інформація про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами 

непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб’єктами 

оціночної діяльності; 

 

інформація про факти порушення оцінювачами або суб’єктами оціночної 

діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, 

установлених чинним законодавством; 

інформація про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами та 

спеціалізаціями в межах напрямів; 

інформація щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; 

інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб’єктами 

оціночної діяльності за власною ініціативою. 

3.2. Унесення інформації про оцінювача та суб’єкта оціночної діяльності до 

Державного реєстру здійснюється після її отримання та відповідної перевірки. 

Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку 

інформації, що вноситься до Державного реєстру. 

3.3. Під час ведення Державного реєстру Фонд повинен забезпечити 

дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

3.4. Зміни до інформації, яка зазначена в Державному реєстрі, вносяться 

після їх надходження, розгляду і перевірки Фондом. 

IV. Порядок надання інформації з Державного реєстру 

4.1. На запит користувача інформація надається з Державного реєстру в 

опрацьованому форматі за результатами узагальнення Фондом.   



 

Інформація в загальному форматі оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Фонду та у засобах масової інформації, визначених Фондом. 

4.2. Довідки з Державного реєстру надаються Фондом протягом п’яти 

робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить 

обґрунтування щодо необхідності надання інформації. Довідки надаються на 

офіційному бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду. 

4.3. Поширення інформації з Державного реєстру, яка отримується на 

письмові запити користувачів, без письмової згоди Фонду не допускається. 

Поширення користувачами інформації з Державного реєстру здійснюється з 

обов’язковим посиланням на Державний реєстр. 

V. Порядок включення інформації про оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності до Державного реєстру 

5.1. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та 

суб’єкти оціночної діяльності, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної 

діяльності відповідно до Закону, подають до Фонду документи, визначені 

пунктом 5.2. цього розділу, для включення інформації про них до Державного 

реєстру. 

5.2. Інформація про оцінювачів включається до Державного реєстру 

Фондом після: 

видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, відповідно до Заяви про 

видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про 

оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, 

визначеної пунктом 10 розділу ІІІ Положення про порядок роботи 

Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду 13 листопада 2002 року 

№ 1997, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року 

за № 925/7213 (із змінами); 
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зміни прізвища оцінювача, відповідно до Заяви на отримання Свідоцтва про 

включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності, згідно додатку 1; 

Інформація про суб’єктів оціночної діяльності включається до Державного 

реєстру Фондом після видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 

відповідно до поданих суб’єктами господарювання документів згідно з 

Положенням про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженим наказом Фонду від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами).  

Документи, що подаються оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, 

повинні бути складені державною мовою. 

5.3. Розгляд та перевірку поданих оцінювачами документів Фонд здійснює у 

строк, що не перевищує десять робочих днів з дати їх подання до Фонду.  

Розгляд та перевірку наявних у Фонді документів суб’єктів 

господарювання, здійснюється Фондом у строк, що не перевищує тридцяти днів 

від дати їх подання.  

Фонд має право звертатися до оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, 

що подали документи, для уточнення додаткової інформації, яка міститься (не 

міститься) в них або у разі її неповноти. 

5.4. Інформація про оцінювача включається до Державного реєстру у 

строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання Фондом 

документів поданих оцінювачем, відповідно до абзаців другого, третього , 

відповідно пункту 5.2 цього розділу. 

Рішення про відмову у включені інформації про оцінювача до Державного 

реєстру Фонд приймає у таких випадках:  



 

подання неналежно оформленої або не в повному обсязі Заяви про видачу 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про 

оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, 

визначеної пунктом 10 розділу ІІІ Положення про порядок роботи 

Екзаменаційної комісії, затвердженим наказом Фонду 13 листопада 2002 року  

№ 1997, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року 

за № 925/7213 (із змінами);  

подання недостовірної інформації. 

Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного 

реєстру направляється оцінювачу у строк, що не перевищує десять робочих днів 

з дати отримання Фондом поданих оцінювачами документів, із зазначенням 

підстав для відмови. 

Інформація про суб’єктів оціночної діяльності включається до Державного 

реєстру у строк, що не перевищує десяти днів з дати реєстрації сертифіката 

суб’єкта оціночної діяльності. 

5.5. Інформація про оцінювача включається до Державного реєстру у розділ 

"Оцінювачі". Інформація про суб’єкта оціночної діяльності включається до 

Державного реєстру у розділ "Суб’єкти оціночної діяльності". 

Інформація про оцінювача включається виключно за тим напрямом та 

спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у 

кваліфікаційному (их) свідоцтві (ах) оцінювача, а інформація про суб’єкта 

оціночної діяльності включається виключно за тим напрямом та спеціалізацією 

(спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у сертифікаті суб’єкта 

оціночної діяльності. Перелік напрямів та спеціалізацій у межах таких напрямів 

відповідно до кваліфікаційного (их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювача зазначається 

у Державному реєстрі. 
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5.6. Фонд надає інформацію з Державного реєстру у формі Свідоцтва про 

включення інформації про оцінювача до Державного реєстру (додаток 2). У 

Свідоцтві про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру 

міститься інформація про напрями та спеціалізації у межах таких напрямів, що 

зазначені в кваліфікаційному (их) свідоцтві (ах) оцінювача. Свідоцтво про 

включення інформації про оцінювача до Державного реєстру підписується 

уповноваженою посадовою особою Фонду та засвідчується печаткою Фонду. 

Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного 

реєстру видається: 

за бажанням оцінювача, у разі відповідного зазначення у Заяві про видачу 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про 

оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, 

яка подається за формою визначеною пунктом 10 розділу ІІІ Положення про 

порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженим наказом Фонду  

13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами); 

на підставі звернення, за формою згідно додатку 2 цього Порядку. 

5.7. Фонд забезпечує реєстрацію документів, які подаються оцінювачами 

для отримання Свідоцтва про включення інформації про оцінювача до 

Державного реєстру. Реєстрація документів здійснюється в журналі реєстрації 

вхідних документів заявників. У журналі зазначаються дата та реєстраційний 

номер отриманих Фондом документів. 

5.8. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного 

реєстру видається Фондом протягом десяти робочих днів з дати надходження до 

Фонду документів, визначених пунктом 5.6 цього розділу. 

5.9. Отримати Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до 

Державного реєстру оцінювач може поштою, особисто або через уповноважених 



 

осіб за наявності у них відповідних документів, що підтверджують їх 

повноваження.  

5.10. Оцінювач (суб’єкт оціночної діяльності), інформація про якого не 

включена до Державного реєстру, не має права здійснювати практичну оціночну 

діяльність згідно із Законом. 

5.11. Невиконання оцінювачем вимог, встановлених частиною третьою 

статті 14 Закону, є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва 

(кваліфікаційного документа) оцінювача із включенням відповідної інформації 

до Державного реєстру, шляхом прийняття наказу Фонду.  

Після підвищення кваліфікації оцінювачем за програмою підвищення 

кваліфікації, кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача 

поновлюється із включенням відповідної інформації до Державного реєстру, 

шляхом прийняття наказу Фонду. 

5.12. З метою вчасного відображення достовірної інформації про оцінювачів 

(суб’єктів оціночної діяльності), інформація про яких включена до Державного  

реєстру, оцінювачі (суб’єкти оціночної діяльності) зобов’язані у тижневий строк 

від дати виникнення змін в інформації, що подавалася оцінювачем (суб’єктом 

оціночної діяльності) для включення інформації  про оцінювача (суб’єкта 

оціночної діяльності) до Державного реєстру, направити повідомлення листом 

до Фонду. 

VI. Порядок виключення інформації про оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності з Державного реєстру 

6.1. Фонд має право прийняти рішення про виключення інформації про 

оцінювачів з Державного реєстру. 

Виключення Фондом інформації про оцінювача з Державного реєстру 

здійснюється у таких випадках: 
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у разі подання відповідного звернення оцінювача щодо: отримання 

фізичною особою нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, розмежування 

кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача, зміни 

прізвища, тощо; 

у разі позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача або 

позбавлення (анулювання) спеціалізації (ій) в межах напряму (ів) в межах 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за рішенням Екзаменаційної комісії . 

6.2. Для виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру Фонд 

приймає наказ, у якому зазначаються підстави для прийняття відповідного 

рішення.  

6.3. Виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру 

здійснюється одночасно з оприлюдненням відповідного наказу Фонду на 

офіційному веб-сайті Фонду. 

6.4. Повторне включення інформації про оцінювача до Державного реєстру 

здійснюється відповідно до цього Порядку. 

  

Заступник директора Департаменту оцінки 
майна, майнових прав та 

професійної оціночної  діяльності        С. Булгакова





  

Додаток 1 
до Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності (пункт 5.2) 

 

Фонд державного майна України 
______________________________ 

              (прізвище, ім’я та по батькові) 
 

___________________________________ 
(адреса заявника) 

 

___________________________________ 
(контактний телефон) 

 
Заява 

на отримання Свідоцтва про включення інформації про оцінювача до 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 
У зв’язку із зміною прізвища з _______________________________________ 

 

на ___________________________________________________________________ 
 

що підтверджено _____________________________________________________. 
                               (документ, що підтверджує зміну прізвища)  

 

Прошу видати мені нове Свідоцтво про включення інформації про 
оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у 
1 примірнику. 

 

До звернення додаю: 

копію документа, що підтверджує зміну прізвища. 
копія Свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. 
копію паспорта. 

Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювач: 
постійно проживає на території України і є громадянином України, подається копія 

першої, другої, третьої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;  

постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є громадянином України, подається 
копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;  

постійно (або тимчасово) проживає на території України і є іноземцем або особою без 
громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання; 

для осіб, визначених статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб", крім паспорта громадянина України, також подається довідка 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  

 

______________                                                    ____________________ 
        (підпис)                                                                               (ініціали, прізвище) 

 
"___" ____________ 20__ року 



 

Додаток 2 
до Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності (пункт 5.6) 

 

Державний Герб України 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
 

СВІДОЦТВО 
про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

 
Видане ______________________________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я та по батькові оцінювача) 

 
від "____" ____________ 20__ року № ________, на підставі _________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
(назва кваліфікаційного свідоцтва (документа) оцінювача) 

від ____________ №________, виданого __________________________________ 
 

_____________________________________________________________________, 
(зазначаються орган державної влади та навчальний заклад, які видали кваліфікаційне 

свідоцтво (документ) оцінювача) 

 
та свідчить про те, що інформацію про нього (неї) включено до Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності як оцінювача, який має 
право здійснювати оцінку майна та майнових прав за такими напрямами

1
: 

 
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"; 
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Продовження додатка 2 

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". 
 

Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від "___" ____________ 

20__ року № ______________, вважити недійсним.
2
 

 

_________                        _____________                                 _____________ 
    (посада)                                        (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 
                        М. П. 

 

 
Видане "___" ____________ 20__ року, на підставі Заяви про видачу 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про 
оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, 

дата реєстрації в Фонді від "___" ____________ 20__ року № ______________ . 
 

 
____________ 
1
 Вказуються напрями та спеціалізації у межах таких напрямів, зазначені у 

кваліфікаційному свідоцтві оцінювача. 
2 

Зазначається у разі повторного включення інформації про оцінювача до 

Державного реєстру. 
 

 
 

 
 

 



 

Додаток 3 
до Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності (пункт 5.6) 

                                                     

 
Фонд державного майна України 

 
______________________________ 

              (прізвище, ім’я та по батькові) 
 

___________________________________ 
(адреса заявника) 

 

___________________________________ 
(контактний телефон) 

 
Звернення 

на отримання Свідоцтва про включення інформації про оцінювача до 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

 
 

Прошу видати мені Свідоцтво про включення інформації про оцінювача 

до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності  

від "___" ______________ 20__ року № ________ у 1 примірнику. 

 

 
 

____________                                                              __________________ 
        (підпис)                                                                                     (ініціали, прізвище) 

 
"___" ____________ 20__ року 

 
 

 



  

 


