АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо
питань оціночної діяльності»
I.Визначення проблеми
Правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна,
майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на
території України та за її межами, та здійснення професійної оціночної
діяльності в Україні регулюються Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон
про оцінку).
07 грудня 2017 року Верховною Радою України прийнятий Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році» (далі – Закон), внесено зміни до статті 172
Податкового кодексу України. Зазначена стаття Податкового кодексу
України регламентує особливості оподаткування доходу фізичної особи –
платника податку від операцій купівлі-продажу (обміну) нерухомості.
Відповідно до такої статті Податкового кодексу України під час
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (обміну) нерухомості
необхідним є пред’явлення нотаріусу довідки про сплату податку та звіту про
оцінку майна, що є предметом договору. При цьому звіт про оцінку майна
повинен бути зареєстрованим в єдиній базі даних звітів про оцінку, яку
відповідно до Закону веде Фонд державного майна України.
На сьогоднішній день положення Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону
України «Про Фонд державного майна України» не приведені у відповідність
до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Це не дозволяє у
повній мірі запровадити зміни, передбачені зазначеним Законом, оскільки
Закон про оцінку не містить положень щодо необхідності реєстрації звітів
про оцінку майна, складених суб’єктами оціночної діяльності, в єдиній базі
даних звітів про оцінку, що у свою чергу не дозволяє фізичним особам
здійснити операції купівлі-продажу (обміну) нерухомості, що їм належить, та
сплатити податок із такої операції.
Крім цього, нагальним питанням є підвищення якості оціночних послуг,
що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та запровадження обмежень
щодо діяльності суб’єктів господарювання у зв’язку з тимчасовою окупацією
частини території України та проведення антитерористичної операції. Закон
про оцінку не визначає будь-яких обмежень щодо видачі (позбавлення або
анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності особам, які знаходяться на зазначених територіях. За час
проведення антитерористичної операції на територіях України та тимчасової

2

окупації певних її територій Фонд державного майна України виявив
проблему контролю за діяльністю фізичних та юридичних осіб, які
відповідно до Закону про оцінку отримали право на провадження оціночною
діяльністю, та зареєстровані на непідконтрольних територіях України.
Головна проблема полягає у відсутності зв’язку із зазначеними особами, що
дозволяє таким особам недобросовісно провадити свою діяльність.
Крім цього, відповідно до вимог Закону про оцінку оцінювачі
зобов’язані кожні два роки підвищувати свою кваліфікацію. Зазначена
процедура здійснюється оцінювачами шляхом проходження курсів
підвищення кваліфікації. Однак, така практика не надає позитивних
результатів, оскільки якість робіт з оцінки майна, що надходять до Фонду
державного майна України, та розглядаються Екзаменаційною комісією,
мають незадовільний характер. З метою підвищення рівня кваліфікації
оцінювача проектом Закону передбачається процедура підтвердження
кваліфікації оцінювача.
Слід відмітити, що Закон про оцінку передбачає процедуру
рецензування звіту про оцінку майна. Однак, законодавством не
передбачаються положення щодо обов’язковості зберігання у архіві суб’єкта
оціночної діяльності звіту про оцінку майна та надання таких звітів про
оцінку Фонду державного майна України на відповідні запити з метою їх
рецензування. Відсутність таких положень не дає можливості забезпечити
Фондом державного майна України рецензування звіту про оцінку майна.
З огляду на зазначене, Фондом державного майна України розроблено
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону
України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної
діяльності» (далі – Проект).
Дія Проекту розповсюджується на:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб‘єкти господарювання
у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

Так

Ні

+
+
+
+

-

II.Цілі державного регулювання
Цілями державного регулювання Проекту є:
забезпечення суб’єктів оціночної діяльності можливістю здійснити
реєстрацію звіту про оцінку майна відповідно до вимог статті 172
Податкового кодексу України;
забезпечення фізичних осіб – платників податку можливістю отримати
зареєстрований звіт про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку,
сплатити податок та нотаріально посвідчити правочин купівлі-продажу
(обміну) нерухомості;
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забезпечення Фонду державного майна України можливістю
здійснювати свої повноваження у сфері державного регулювання оціночної
діяльності шляхом рецензування звітів про оцінку майна.
запровадження обмежень щодо провадження діяльності у сфері оцінки
майна суб’єктами господарювання, що мають у своєму штаті осіб, які мають
громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором або є особами, стосовно яких застосовано санкції відповідно до
законодавства;
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Під час розробки Проекту розглянуто такі альтернативні способи
досягнення визначених цілей.
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи

1. Внести зміни, запропоновані Проектом

2. Не вносити
Проектом

зміни,

Опис альтернативи

Забезпечить підвищення якості послуг з
оцінки майна, що надаються суб’єктами
оціночної діяльності, шляхом рецензування
звітів про оцінку та
підвищення рівня
фахової підготовки оцінювачів; забезпечить
належне функціонування єдиної бази даних
звітів про оцінку та належне виконання
Фондом державного майна України своїх
повноважень щодо регулювання оціночної
діяльності.
Введення
обмеження
щодо
провадження діяльності у сфері оцінки майна
суб’єктами господарювання, що мають у
своєму штаті осіб, які мають громадянство
держави,
визнаної Верховною
Радою
України державою-агресором або є особами,
стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства.
запропоновані У
такому
випадку
залишиться
не
врегульованим
питання
приведення
положень Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» та Закону
України «Про Фонд державного майна
України» у відповідність із Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2018 році», що не
дозволить у повній мірі запровадити зміни,
передбачені зазначеним законом.
Крім
цього,
залишиться
неврегульованим
питання рецензування
звітів про оцінку на запити Фонду
державного майна, підвищення якості
оціночних послуг, що надаються суб’єктами
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оціночної діяльності, та запровадження
обмежень
щодо
діяльності
суб’єктів
господарювання у зв’язку з тимчасовою
окупацією частини території України та
проведення антитерористичної операції.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
1. Прийняття Проекту

2. Не прийняття Проекту

Вигоди
Здійснення Фондом державного майна
України своїх повноважень щодо
ведення єдиної бази даних звітів про
оцінку, що у свою чергу надасть
можливість здійснювати реєстрацію
звітів про оцінку у такій базі та
забезпечить
сплату податків
від
операцій купівлі-продажу нерухомості;
збільшення
плати
за
отримання
сертифікату
суб‘єкта
оціночної
діяльності, що забезпечить додаткові
надходження до Державного бюджету
України; запровадження обмежень щодо
діяльності суб’єктів господарювання у
зв’язку з тимчасовою окупацією частини
території України та проведення
антитерористичної операції.
Розширення
повноважень
Фонду
державного майна в частині ведення
єдиної бази даних звітів про оцінку та
здійснення
від
імені
держави
повноважень власника, держателя та
адміністратора такої бази.
Неможливість відображення актуальних
змін в законодавстві з оцінки майна,
відсутність контролю з боку держави за
діяльністю суб’єктів господарювання, що
зареєстровані
на
непідконтрольних
Україною
територіях,
відсутність
законодавчих підстав для наповнення
Державного бюджету.

Витрати
Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
1. Прийняття Проекту

Вигоди
Підвищення якості оціночних послуг, що
надаються
суб’єктами
оціночної
діяльності

Витрати
Відсутні

2. Не прийняття Проекту

Якість оціночних послуг
відповідати
вимогам
законодавства про оцінку

Відсутні

не буде
чинного
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб‘єктів господарювання:
Вид альтернативи
1. Прийняття Проекту

Вигоди
Встановлення безстроковості сертифіката
суб‘єкта оціночної діяльності;
збільшення періоду між проходженням
підвищення кваліфікації оцінювача

2. Не прийняття Проекту

Не дозволить
запровадити зміни,
передбачені ст. 172 Податкового кодексу
України; вимоги щодо проходження
підвищення кваліфікації оцінювача та
отримання
сертифіката
суб’єкта
оціночної діяльності залишаються без
змін.

Витрати
Збільшення
розміру сплати за
видачу
сертифіката
суб’єкта оціночної
діяльності
Відсутні

Згідно з даними Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, який відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» веде Фонд
державного майна України, на сьогодні мають право на провадження
оціночної діяльності 2917 суб’єктів оціночної діяльності (у тому числі – 990
фізичних осіб – підприємців). Такі суб’єкти оціночної діяльності відносяться
до малих та мікро суб’єктів господарювання.
Показник
Великі
Кількість
суб’єктів
господарювання,
що
підпадають
під
дію
регулювання, одиниць
Питома вага групи у
загальній
кількості,
відсотків

-

Середні
-

Малі
1927

Мікро
990

Разом
2917

-

66,1

33,9

100

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 2917 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – 1927
суб’єкти оціночної діяльності та мікропідприємництва – 990 суб’єктів
оціночної діяльності;
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив: малого підприємництва
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66,1%, мікропідприємництва – 33,9%.
2. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
Поряд
ковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік
(стартовий рік
впровадження
регулювання)

Періодичні (за
наступний рік)

Витрат
и за
п'ять
років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
витрати відсутні витрати відсутні
(Проект не
(Проект не
містить норм, що містить норм, що
передбачають
передбачають
придбання будь- придбання будьякого обладнання якого обладнання
суб’єктам
суб’єктам
господарювання) господарювання)

1

Придбання необхідного
обладнання (пристроїв, машин,
механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць
обладнання Х вартість одиниці

2

Процедури повірки та/або
постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної
влади чи місцевого
самоврядування

витрати відсутні

витрати відсутні

не
передба
чені

3

Процедури експлуатації
обладнання (експлуатаційні
витрати - витратні матеріали)

витрати відсутні

витрати відсутні

не
передба
чені

4

Процедури обслуговування
обладнання (технічне
обслуговування)

витрати відсутні

витрати відсутні

не
передба
чені

5

Інші процедури (уточнити)

витрати відсутні

не передбачені

не
передба
чені

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

витрати відсутні

7

Кількість суб'єктів
господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

2917

Х

не
передба
чені

не
передба
чені

7

8

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість суб'єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 6 Х рядок 7)

витрати відсутні

Х

не
передба
чені

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
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Процедури отримання первинної
інформації про вимоги
регулювання

витрати відсутні
(Проект не
передбачає
процедури
отримання
первинної
інформації про
вимоги
регулювання)

витрати відсутні
(Проект не
передбачає
процедури
отримання
первинної
інформації про
вимоги
регулювання)

не
передба
чені

10

Процедури організації виконання
вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та
впровадження внутрішніх для
суб'єкта малого підприємництва
процедур на впровадження вимог
регулювання Х вартість часу
суб'єкта малого підприємництва
(заробітна плата) Х оціночна
кількість внутрішніх процедур

ознайомлення зі
змінами до
Законів України,
що передбачені
Проектом, – 30
хв, що складає
11,21 грн
((22,41х30)/60)

витрати відсутні
(ознайомлення зі
змінами до
Законів України,
що передбачені
Проектом,
здійснюється
одноразово)

не
передба
чені

11

Процедури офіційного звітування

витрати відсутні
(Проект не
передбачає
процедури
офіційного
звітування)

витрати відсутні

не
передба
чені

12

Процедури щодо забезпечення
процесу перевірок

витрати відсутні
(Проект не
передбачає
процедур щодо
забезпечення

витрати відсутні

не
передба
чені

8

процесу
перевірок)

13

Інші процедури (уточнити)
Отримання суб'єктами малого
підприємництва - суб‘єктами
оціночної діяльності сертифікатів
оціночної діяльності для ведення
практичної діяльності з оцінки
майна

1700,00

витрати відсутні

не
передба
чені

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 +
13)

1711,21

Х

відсутні

15

Кількість суб'єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

2917

витрати відсутні

відсутні

4 991 599,57*

Х

відсутн
і

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість суб'єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15) Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість суб'єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15)
* витрати є одноразовими
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Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого
підприємництва
Реалізація норм Проекту не передбачає бюджетних витрат на
адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва та утворення
нового державного органу (нового структурного підрозділу діючого органу).
3. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Порядко
вий
номер

Показник

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів
малого підприємництва на виконання
регулювання

Перший рік
регулювання
(стартовий)
Витрати відсутні

За п'ять років

Витрати відсутні

9

2

3

Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб'єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування

4 991 599,57

Витрати відсутні

Сумарні витрати малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання

4 991 599,57

Витрати відсутні

4

Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб'єктів малого
підприємництва

5

Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

Витрати відсутні

Витрати відсутні

Витрати відсутні

4 991 599,57*

* витрати є одноразовими

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал
результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

Збереження
чинного
регулювання
зазначених
питань
Прийняття Проекту

1

У разі залишення існуючої на даний час
ситуації
без
змін
проблеми
продовжуватимуть існувати
У разі прийняття акта повною мірою
забезпечується досягнення цілей.

Рейтинг
результативності

4

Вигоди (підсумок)

Витрати
(підсумок)

Збереження
чинного
регулювання
зазначених
питань

Відсутні

відсутні

Прийняття
нормативноправового акта

Прийняття
змін, відсутні
передбачених
Проектом,
забезпечить підвищення якості
послуг з оцінки майна, що
надаються суб’єктами оціночної
діяльності;
сприятиме

Обгрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
У разі залишення
існуючої на даний
момент ситуації без
змін
проблеми
продовжуватимуть
існувати
У разі прийняття
акта повною мірою
забезпечується
досягнення цілей:
-приведення
положень
Закону
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підвищенню
рівня
фахової
підготовки
оцінювачів,
забезпечить
належне
функціонування єдиної бази
даних звітів про оцінку та
належне виконання Фондом
державного майна України своїх
повноважень щодо регулювання
оціночної діяльності.

України
«Про
оцінку
майна,
майнових прав та
професійну
оціночну діяльність
в Україні» та Закону
України «Про Фонд
державного майна
України»
у
відповідність
до
Закону
України
«Про внесення змін
до
Податкового
кодексу України та
деяких
законодавчих актів
України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних
надходжень у 2018
році»;
-розширення
повноважень Фонду
державного майна в
частині
ведення
єдиної бази даних
звітів про оцінку та
здійснення від імені
держави
повноваження
власника, держателя
та
адміністратора
такої бази;
-обов’язковість
реєстрації звіту про
оцінку нерухомого
майна, складеного
суб’єктом оціночної
діяльності для цілей
оподаткування,
в
єдиній базі даних
звітів про оцінку;
-підвищення якості
послуг,
що
надаються
суб’єктами
оціночної
діяльності, шляхом
проходження
оцінювачем
процедури
підтвердження своєї
кваліфікації;
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-збільшення
надходжень
до
Державного
бюджету
від
збільшення сплати
за
отримання
сертифіката
суб‘єкта оціночної
діяльності;
-встановлення
строку
дії
сертифіката
суб‘єкта оціночної
діяльності
як
безстрокового;
-запровадження
обмежень
щодо
діяльності суб’єктів
господарювання у
зв’язку
з
тимчасовою
окупацією частини
території України та
проведення
антитерористичної
операції.
Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Збереження чинного
регулювання зазначених
питань

У разі збереження чинного
регулювання зазначених питань не
будуть приведені у відповідність
норми положень Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в
Україні» та Закону України «Про
Фонд державного майна України» у
відповідність до Закону України
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2018
році»;
залишиться
неврегульованим
питання
підвищення якості
оціночних послуг, що надаються
суб’єктами оціночної діяльності, та
запровадження обмежень щодо
діяльності
суб’єктів
господарювання у
зв’язку
з
тимчасовою окупацією частини

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів
на дію регуляторного акта
не очікується.
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Прийняття Проекту

території України та проведення
антитерористичної
операції;
залишиться
неврегульованим
питання
підвищення якості
оціночних послуг, що надаються
суб’єктами оціночної діяльності, та
запровадження обмежень щодо
діяльності
суб’єктів
господарювання у
зв’язку
з
тимчасовою окупацією частини
території України та проведення
антитерористичної операції, що є
неприйнятним.
На підставі викладеного можна
дійти висновку, що ця альтернатива
є неприйнятною.
У разі прийняття акта повною
Позитивно на дію Проекту
мірою забезпечується досягнення
як регуляторного акта
наведених у цьому Аналізі цілей.
впливає те, що він
викладений
прозоро та чітко, а також
відповідає вимогам актів
вищої та однакової
юридичної сили.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв‘язання визначеної
проблеми
Механізмом, який забезпечить розв‘язання визначених проблем, є
прийняття змін, що передбачаються Проектом, у тому числі:
наділення Фонду державного майна України додатковими
повноваженнями щодо ведення єдиної бази даних звітів про оцінку та
здійснення від імені держави повноваження власника, держателя та
адміністратора такої бази;
обов’язковість реєстрації звіту про оцінку нерухомого майна, складеного
суб’єктом оціночної діяльності для цілей оподаткування, в єдиній базі даних
звітів про оцінку;
запровадження заходів щодо підвищення якості оціночних послуг, що
надаються суб’єктами оціночної діяльності, шляхом проходження
оцінювачем процедури підтвердження своєї кваліфікації та можливості
отримання Фондом державного майна України звіту про оцінку майна з
метою його рецензування;
запровадження обмежень щодо діяльності суб‘єктів господарювання у
зв‘язку з тимчасовою окупацією частини території України та проведення
антитерористичної операції.
Заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми:
1) погодити Проект із Міністерством фінансів України, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України та Державною регуляторною
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службою;
2) направити Проект до Міністерства юстиції України з метою
проведення правової експертизи.
Дії суб’єктів господарювання:
суб’єктам оціночної діяльності – ознайомлення з регуляторним актом
та дотримання його норм під час проведення оціночної діяльності;
Дії органів державної влади – органам приватизації, органам
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування взяти до відома та
дотримуватись норм регуляторного акта у роботі.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від
ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади, які повинні
проваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про Фонд
державного майна України» потребує фінансування з Державного бюджету
України та додаткових витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з
виконанням вимог регуляторного акта.
Прийняття запропонованого Проекту сприятиме впорядкуванню
процедури оцінки майна. Прийняття та оприлюднення Проекту в
установленому порядку забезпечить доведення його до відома органів
приватизації, суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта,
центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування.
Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.
Прийняття Проекту не приведе до неочікуваних результатів і не
потребує додаткових витрат з Державного бюджету.
Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта
буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного
акта
Проект набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Строк дії Проекту необмежений у часі на підставі того, що
регуляторний акт, до якого вносяться зміни Проектом, не має обмеження
дії в часі.
Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах
яких базується Проект.
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VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Основними показниками результативності Проекту є:
кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта (суб’єкти оціночної діяльності);
рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта;
сума надходжень до Державного бюджету від сплати суб‘єктами
оціночної діяльності за отримання сертифіката суб‘єкта оціночної діяльнос ті;
кількість звітів про оцінку нерухомого майна, складених суб’єктами
оціночної діяльності для цілей оподаткування, зареєстрованих в єдиній базі
даних звітів про оцінку;
кількість рішень про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача, прийнятих Екзаменаційною комісією разом з Фондом державного
майна.
Проект розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна, що
є достатнім для інформованості громадськості з метою вивчення Фондом
державного майна України її думки з приводу результативності заходів,
що запроваджуються актом.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства Фонд державного майна здійснюватиме
базове, повторне та періодичне відстеження результативності Проекту у
строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження результативності Проекту здійснюється до
набрання чинності зазначеним Проектом шляхом вивчення думки
спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.
Результативність змін, що вносяться до Проекту, вивчатиметься
Фондом державного майна України протягом року з дати набрання
чинності актом в процесі повторного відстеження. За результатами такого
відстеження
буде
проведений
порівняльний
аналіз
показників
результативності дії Проекту до набрання ним чинності і після набрання
чинності.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки,
починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження
результативності дії Проекту.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду
державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
тел/факс 200-36-32).
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