
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ ЗЕМЛІ» (ГО «ВСОЗ») 
Наказ Державного комітету України по земельним ресурсам №164 від 15.05.2006 р. «Про визнання Всеукраїнської 

громадської організації «Спілка оцінювачів землі», як саморегулівної організації оцінювачів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок». Наказ Фонду № 1251 від 27.10.2008 р. «Про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів» 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО ПРО» (ПП «ІНФО ПРО») 
Угода з Фондом про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів № 113 від 26.04.2021 р. 

 

Семінар  
 «Практика електронного визначення оціночної вартості нерухомого майна та земельних ділянок 

оновленим Модулем. Особливості грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

та оцінки нерухомого майна» 

(підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 

майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»  в межах напряму 

оцінки «Оцінка об‘єктів у матеріальній формі»* ) 

 

Дата проведення: 23-24 вересня 2021 року. 

Форма проведення: дистанційна з використанням сервісу для відеокоференцій та онлайн - зустрічей 

Zoom.  

ПРОГРАМА  СЕМІНАРУ 

 

23 вересня 2021 року 

10.30-11.00 Реєстрація учасників семінару.  

Відкриття конференції 

11.00-11.20 Привітання голови громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі». 

Євдокіменко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент 

11.20-12.00 Практика електронного визначення оціночної вартості нерухомого майна та земельних 

ділянок оновленим Модулем. Підсумки роботи за три місяці 2021 року. 

Булгакова Світлана Алімівна, директор Департаменту оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України.  

12.00-12.40 Рецензування – контроль якості робіт з оцінки земельних ділянок та майна. Основні 

помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з грошової оцінки земельних ділянок 

та оцінки майна. 

             Зайцева Валерія Германівна, голова Експертної ради громадської організації 

«Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

12.40-13.20 Рецензування – контроль якості робіт з оцінки земельних ділянок та майна. Основні 

помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з грошової оцінки земельних ділянок 

та оцінки майна. 

 Бака Вікторія Миколаївна, член Експертної ради громадської організації 

«Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

13.20-14.00 Обговорення практичного застосування. 

14.00-15.00 Ризики правової відповідальності і аналіз способів правового захисту прав оцінювача. 

            Євдокіменко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, голова  

громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

24 вересня 2021 року 

09.00-09.10 Привітання голови громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

(продовження семінару). 

  Євдокіменко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент 



09.10-10.50 Ринок земель сільськогосподарського призначення в України: практичні аспекти 

запровадження та регулювання. Особливості грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

              Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, професор, завідувач                          

 кафедри землевпорядного проектування НУБІП України, старший проектний   

 менеджер земельної реформи Кабінету Міністрів України 

10.50-11.10 Обговорення практичного застосування. 

11.10-12.30 Особливості оцінки нерухомого майна. 

 Оніщенко Валентин Миколайович, заступник голови Експертної ради      

 громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

12.30-12.50 Обговорення практичного застосування. 

12.50-14.10 Третейський суд - захист підприємницької діяльності без оскарження. 

 Євдокіменко Сергій Анатолійвич, кандидат юридичних наук, докторант   

 Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри            

кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського  

національного університету 

14.10-14.20 Завершення роботи семінару. 

 

* Відповідно до листа Фонду державного майна України від 08.09.2021 № 10-59-20956 щодо погодження 

проведення семінару, за участь у семінарі оцінювачам буде зараховано 12 залікових одиниць за спеціалізацією 

1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 

прав на них» в межах напряму оцінки майна «Оцінка об'єктів у матеріальній формі». 

 
 


