
 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

       07.03.2018                                            Київ                                        №  379 

 

Щодо проведення перевірок 

саморегулівних  організацій 

оцінювачів 

 

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 23 Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні» (далі – Закон про оцінку), згідно з абзацом другим пункту 7 

Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної 

організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від  13 грудня  2001 року № 1668 (далі – Порядок), з метою 

контролю за додержанням саморегулівними організаціями оцінювачів правил 

громадського регулювання оцінки майна, визначених Законом про оцінку, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності здійснити у 2018 році перевірки громадських 

організацій, визнаних Фондом державного майна України  саморегулівними 

організаціями оцінювачів відповідно до Порядку, за графіком згідно з 

додатком. 

2. Під час проведення перевірок саморегулівних організацій 

оцінювачів дотримуватися вимог, передбачених Порядком та Порядком 

перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання 

статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженим наказом Фонду 

державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами). 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

           наказ  Фонду державного майна України від 29 липня 2010 року                 

№ 1081 «Щодо перевірки ФДМУ саморегулівних організацій оцінювачів»; 

           наказ Фонду державного майна України від 30 липня 2010 року                 

№ 1113 «Про утворення Комісії з перевірки саморегулівних організацій». 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов‘язків. 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                    В. Трубаров 

 



 
                                                                                                         Додаток до наказу Фонду 

                                                                                                         від 07.03.2018  № 379  

 

 

 

 

 

 

Графік перевірки  Фондом державного майна України саморегулівних 

організацій оцінювачів  у 2018 році 

 

№ з/п Найменування саморегулівної організації 

оцінювачів 

     Дата  перевірки 

1 Громадська організація «Всеукраїнське об‘єднання 

«Українське товариство оцінювачів» 

12.04.2018 - 13.04.2018 

2 Громадська організація «Союз експертів України» 28.05.2018 – 29.05.2018 

3 Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

фахівців оцінки» 

02.07.2018 – 03.07.2018 

4 Громадська організація «Всеукраїнська спілка 

експертів оцінювачів» 

29.08.2018 – 30.08.2018 

5 Громадська організація «Всеукраїнська Спілка 

Оцінювачів» 

20.09.2018 – 21.09.2018 

6 Громадська організація «Асоціація спеціалістів 

банківської оцінки України» 

30.10.2018 – 31.10.2018 

7 Громадська організація «Всеукраїнська Спілка 

Оцінювачів Землі» 

26.11.2018 – 27.11.2018 

 

 

 

 

Директор Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та                                                                   

професійної оціночної діяльності                                                           С. Булгакова 

 


