
 

 

 

ПРОЄКТ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від                            2022  р. № 

Київ 

 

 

Про внесення змін до постанови  

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.  № 1440  

Кабінет Міністрів України  постановляє:  

Внести  до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. 

№ 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37,        

ст. 1995) зміни, що додаються.  

  

 

 

Прем’єр-міністр України            Денис  ШМИГАЛЬ



 

                                                                                                                    ПРОЄКТ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

__________________________________ 

 

 

 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України   

від 10 вересня 2003 р. № 1440  

 

У Національному стандарті № 1 «Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав», затвердженому зазначеною постановою: 

1. Абзац перший пункту 56 викласти в такій редакції: 

«56. Звіт  про  оцінку  майна  складається в електронній формі та в 

паперовій формі, якщо складання звіту про оцінку майна в паперовій формі 

визначено нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором на 

проведення оцінки майна, та може  складатися у повній чи у стислій формі.». 

2. Пункт 59 викласти в такій редакції: 

«59. Звіт  про  оцінку  майна  складається в електронній формі та в 

паперовій формі, якщо складання звіту про оцінку майна в паперовій формі 

визначено нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором на 

проведення оцінки майна, та підписується  оцінювачами, які безпосередньо  

проводили  оцінку  майна,  і  скріплюється підписом керівника суб’єкта 

оціночної діяльності – суб’єкта господарювання. Документи та інші 

інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі  проведення оцінки 

майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в електронній формі в 

оцінювачів, які безпосередньо складали звіт про оцінку майна, та архіві 

суб’єкта  оціночної діяльності – суб’єкта господарювання протягом трьох років 

від дати складання такого звіту, якщо більший строк не встановлений 

законодавством.». 

3. Пункт 61 викласти в такій редакції: 

«61. Звіт про оцінку майна складається в електронній формі та в паперовій 

формі, якщо складання звіту про оцінку майна в паперовій формі визначено 

нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором на проведення 

оцінки майна. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш як  у  

двох примірниках,  один з яких зберігається в оцінювача,  а інші видаються 

замовнику після реєстрації в книзі  обліку  виданих документів.  
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Звіт про оцінку майна в електронній формі складається та підписується 

усіма оцінювачами, які безпосередньо  проводили  оцінку  майна,  та 

керівником суб’єкта оціночної діяльності або уповноваженою ним особою 

шляхом накладення їх кваліфікаційного електронного підпису із урахуванням 

вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.». 

4. Перше речення пункту 62 після слів «звіту  про  оцінку  майна» 

доповнити словами «, зокрема, складеного в електронній  формі,». 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 


