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Щодо наказу ФДМУ
від 29.07.2010 № 1081
Вельмишановний Олександре Володимировичу!
Наказом Фонду державного майна України (далі – ФДМУ) від
29.07.2010 № 1081 «Щодо перевірки ФДМУ саморегулівних організацій
оцінювачів» із посиланням на абзац сьомий частини другої статті 23 Закону
України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» було схвалене рішення щодо
утворення в центральному апараті ФДМУ Комісії з перевірки саморегулівних
організацій (надалі – Комісії) з числа фахівців центрального апарату ФДМУ
у складі не менше 7 осіб.
Згаданій Комісії було доручено забезпечити перевірку відповідності
саморегулівних організацій оцінювачів (надалі – СРОО) вимогам пункту 2
Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної
організації оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13.12.2001 № 1668, а саме:
• протягом
одного робочого дня забезпечити письмове
інформування (факсом, електронною поштою та поштовим
зв'язком) керівні (виконавчі) органи СРОО про зміст цього наказу
та перелік визначених для перевірки документів;
• протягом трьох тижнів з дати надходження до ФДМУ документів
підготувати акти перевірки СРОО за формою, згідно з додатком 1
до цього наказу;
• на підставі висновків Комісії за результатами перевірки,
підготувати пропозиції щодо анулювання ФДМУ статусу СРОО,
діяльність яких не відповідає вимогам чинного законодавства з
питань оцінки майна.
Пунктом 4 вищезгаданого наказу СРОО у строк, що не перевищує
трьох тижнів з дати його видання наказано надати до ФДМУ в офіційному
порядку:
• копії статутних документів в редакції, що є чинною на поточну
дату;
• затверджені підписом керівника та чинні на поточну дату
документи, якими визначено організаційну структуру СРОО,

склад структурних, у тому числі регіональних підрозділів та їх
повноваження, склад експертної ради та порядок її роботи,
порядок розв'язання спорів, пов'язаних з практичною діяльністю
оцінювачів – її членів, а також спорів, пов'язаних з отриманням
негативних результатів рецензування звітів про оцінку майна;
• документи, які підтверджують здійснення СРОО повноважень із
внутрішньої сертифікації оцінювачів, а саме: звіти за 2008, 2009,
І квартал 2010 про виконання процедури внутрішньої
сертифікації з додаванням до них копій належним чином
оформлених рецензій експертних рад на відповідні звіти суб'єктів
оціночної діяльності та оцінювачів, які були об'єктом
рецензування, за формою згідно із додатком 2 до цього наказу;
• перелік фізичних осіб – членів СРОО з включенням до нього
інформації про проходження оцінювачами підвищення
кваліфікації, за формою згідно з додатком 3 до цього наказу, а
також з додаванням до нього документів, що підтверджують
зміст інформації, яка в ньому міститься.
Крім того, директору Департаменту оціночної діяльності наказано
попередити керівників СРОО про відповідальність за неподання або
несвоєчасне подання документів, зазначених у пункті 4 цього наказу.
Відповідно до статті 19 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96ВР, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Зважаючи на це, ми змушені звернути Вашу увагу на те,
що наказ ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 «Щодо перевірки ФДМУ
саморегулівних організацій оцінювачів» видано із грубими порушеннями
вимог чинного законодавства, а саме:
1. Відповідно до пункту 4 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №
731, державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого
виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше
норм, що мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших
міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери
управління органу, який видав нормативно-правовий акт.
Нормами пункту 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 здійснено
спробу встановити для СРОО низку обов’язків щодо подання ними до ФДМУ
документів, звітності, персональної інформації про громадян, а також строків
подання відповідних документів. Зважаючи на те, що СРОО являються
добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності
інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, відповідно
до Закону України від 16.06.1992 № 2460-XII «Про об'єднання громадян»,

вони не входять до сфери управління ФДМУ, а тому видання ФДМУ
обовязкових для виконання СРОО норм свідчить про їх міжвідомчий
характер.
Таким чином, застосування наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081
«Щодо перевірки ФДМУ саморегулівних організацій оцінювачів» без його
попередньої державної реєстрації, відповідно до Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. № 731, необхідно розглядати як порушення законодавства України
про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
2. Пунктом 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 у строк, що не
перевищує трьох тижнів з дати видання цього наказу, наказано СРОО надати
до ФДМУ в офіційному порядку копії статутних документів в редакції, що є
чинною на поточну дату. В той же час, пунктом 7 Порядку визнання Фондом
державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668, встановлено, що у разі внесення змін до статутних документів
СРОО, вона має подати до ФДМУ відповідні документи не пізніше ніж у
двотижневий термін від дати, коли такі зміни відбулися.
Таким чином, вимога щодо подання СРОО для ФДМУ копії статутних
документів в редакції, що є чинною на поточну дату, крім випадків внесення
змін до зазначених документів, суперечить вимогам пункту 7 Порядку
визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації
оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2001 р. № 1668.
У випадку внесення змін до зазначених документів СРОО зобов'язана
подати їх до ФДМУ у двотижневий (а не тритижневий строк). Подання
зазначених документів у інших випадках, аніж при внесенні до них змін,
нормативною базою не передбачене.
3. Пунктом 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 у строк, що не
перевищує трьох тижнів з дати видання цього наказу, наказано СРОО надати
до ФДМУ в офіційному порядку затверджені підписом керівника та чинні на
поточну дату документи, якими визначено організаційну структуру СРОО,
склад структурних, у тому числі регіональних підрозділів та їх
повноваження. В той же час, пунктом 7 Порядку визнання Фондом
державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668, не передбачене подання СРОО до ФДМУ відповідних документів.
Таким чином, вимога щодо подання СРОО для ФДМУ затверджених
підписом керівника та чинних на поточну дату документів, якими визначено
організаційну структуру СРОО, склад структурних, у тому числі
регіональних підрозділів та їх повноваження, суперечить вимогам пункту 7
Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної

організації оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2001 р. № 1668.
Подання зазначених документів до ФДМУ нормативною базою не
передбачене.
4. Пунктом 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 у строк, що не
перевищує трьох тижнів з дати видання цього наказу, наказано СРОО надати
до ФДМУ в офіційному порядку затверджені підписом керівника та чинні на
поточну дату документи, якими визначено склад експертної ради та порядок
її роботи, порядок розв'язання спорів, пов'язаних з практичною діяльністю
оцінювачів – її членів, а також спорів, пов'язаних з отриманням негативних
результатів рецензування звітів про оцінку майна. В той же час, пунктом 7
Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної
організації оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2001 р. № 1668, встановлено, що у разі внесення змін
до процедури внутрішньої сертифікації СРОО, вона має подати до ФДМУ
відповідні документи не пізніше ніж у двотижневий термін від дати, коли
такі зміни відбулися.
Таким чином, вимога щодо подання СРОО для ФДМУ документів,
якими визначено склад експертної ради та порядок її роботи, порядок
розв'язання спорів, пов'язаних з практичною діяльністю оцінювачів – її
членів, а також спорів, пов'язаних з отриманням негативних результатів
рецензування звітів про оцінку майна, суперечить вимогам пункту 7 Порядку
визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації
оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2001 р. № 1668.
У випадку внесення змін до процедури внутрішньої сертифікації СРОО
зобов'язана подати відповідні документи до ФДМУ у двотижневий (а не
тритижневий строк). Подання зазначених документів у інших випадках, аніж
при внесенні до них змін, нормативною базою не передбачене.
Інформація про склад експертної ради СРОО не може вважатися такою,
що характеризує процедуру внутрішньої сертифікації, адже рішення СРОО,
що визначає персональний склад експертної ради, є актом персонального, а
не процедурного характеру.
5. Пунктом 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 у строк, що не
перевищує трьох тижнів з дати видання цього наказу, наказано СРОО надати
до ФДМУ в офіційному порядку документи, які підтверджують здійснення
СРОО повноважень із внутрішньої сертифікації оцінювачів, а саме: звіти за
2008, 2009, І квартал 2010 про виконання процедури внутрішньої
сертифікації з додаванням до них копій належним чином оформлених
рецензій експертних рад на відповідні звіти суб'єктів оціночної діяльності та
оцінювачів, які були об'єктом рецензування, за формою згідно із додатком 2
до цього наказу. В той же час, пунктом 7 Порядку визнання Фондом
державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668, не передбачене подання СРОО до ФДМУ відповідних документів, а
також право ФДМУ встановлювати форми такої звітності.
Закон України вiд 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Порядок визнання
Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668, не передбачають жодних форм звітності СРОО перед ФДМУ щодо
виконання процедури внутрішньої сертифікації.
Звертаємо Вашу увагу на те, що така складова процедури внутрішньої
сертифікації оцінювачів, які є членами громадської організації, як «звітність
про діяльність з виконання процедури внутрішньої сертифікації» (пункт 4
Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної
організації оцінювачів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2001 р. № 1668), визначається безпосередньо СРОО і
стосується звітності членів СРОО перед керівними органами СРОО, а не
звітності СРОО перед ФДМУ. Форми відповідної звітності визначаються
внутрішніми документами СРОО і не можуть нав’язуватися громадським
організаціям ФДМУ.
Відповідно до статті 13 Закону України вiд 12.07.2001 № 2658-III «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
рецензування звітів про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється
експертними радами СРОО на платній основі.
Відповідно до статті 36 Господарського кодексу України від 16.01.2003
№ 436-IV, відомості, пов'язані з управлінням, фінансовою та іншою
діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею,
розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання,
можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг
відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту
визначаються
суб'єктом
господарювання
відповідно
до
закону.
Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди
особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до закону
становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у
встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту
господарювання. Схилянням до розголошення комерційної таємниці є
спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали
відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно
до закону становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей,
якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання. За
неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є
комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену
законом.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію» вiд
02.10.1992 № 2657-XII, громадяни, юридичні особи, які володіють

інформацією
професійного,
ділового,
виробничого,
банківського,
комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою,
яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського,
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом
таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи
належність її до категорії конфіденціальної, та встановлюють для неї систему
(способи) захисту.
Відповідно до пункту 65 Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав», що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, у рецензії повинні
зазначатися, серед іншого, повна назва звіту про оцінку майна, що був
об'єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та
висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки майна
відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної
діяльності, висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні
дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки
майна та розкриття у звіті) тощо.
Закон України вiд 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не визначає права ФДМУ
вимагати подання йому рецензій експертних рад СРОО, а також обов’язку
СРОО подавати до ФДМУ відповідні документи.
Таким чином, розголошенням відомостей, що містяться у рецензії звіту
про оцінку майна (в тому числі передача їх третій особі (ФДМУ)), без згоди
замовника рецензування, якому відповідні послуги надані СРОО на підставі
договору, може розглядатися як розголошення конфіденційної інформації.
Зважаючи на це, вимога надання СРОО до ФДМУ копій належним чином
оформлених рецензій експертних рад без згоди замовників рецензування не
може вважатися правомірною.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що вимога щодо «обов'язкового
рецензування звітів про оцінку майна не рідше одного разу на рік», зазначена
у пункті 4 Порядку визнання Фондом державного майна статусу
саморегулівної організації оцінювачів, що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1668, стосується вимог
до роботи експертних рад СРОО, які безпосередньо здійснюють
рецензування звітів, а не оцінювачів. Індивідуальне (самостійне)
рецензування звітів про оцінку майна оцінювачами, які мають не менш ніж
дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, здійснюється ними
поза процедурами СРОО.
Потрібно відзначити, що згідно статті 4 Закон України від 12.07.2001
№ 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» оціночна діяльність може здійснюватися у таких
формах:
• практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному
виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею,

відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими
актами з оцінки майна;
• консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з
оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки
та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;
• рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке
полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх
повноти, правильності виконання та відповідності застосованих
процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна, в порядку, визначеному цим Законом та
нормативно-правовими актами з оцінки майна;
• методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні
методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень
щодо їх застосування;
• навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у
навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.
Таким чином, слід мати на увазі, що оціночна діяльність членів СРОО
може полягати не лише практичній діяльності з оцінки майна, а й
здійснюватися у інших формах.
6. Пунктом 4 наказу ФДМУ від 29.07.2010 № 1081 у строк, що не
перевищує трьох тижнів з дати видання цього наказу, наказано СРОО надати
до ФДМУ в офіційному порядку перелік фізичних осіб – членів СРОО з
включенням до нього інформації про проходження оцінювачами підвищення
кваліфікації, за формою згідно з додатком 3 до цього наказу, а також з
додаванням до нього документів, що підтверджують зміст інформації, яка в
ньому міститься. В той же час, пунктом 7 Порядку визнання Фондом
державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668, встановлено, що у разі змін складу членів СРОО, вона має подати до
ФДМУ відповідні документи не пізніше ніж у двотижневий термін від дати,
коли такі зміни відбулися.
Таким чином, вимога щодо подання СРОО для ФДМУ переліку
фізичних осіб – членів СРОО, крім випадків змін у складі членів СРОО,
суперечить вимогам пункту 7 Порядку визнання Фондом державного майна
статусу саморегулівної організації оцінювачів, що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1668. Крім того,
додатком до згаданого Порядку визначено форму Переліку фізичних осіб –
членів громадської організації, яка має використовуватись при поданні
відповідної інформації до ФДМУ. Додаток 3 до наказу ФДМУ від 29.07.2010
№ 1081 «Щодо перевірки ФДМУ саморегулівних організацій оцінювачів» не
відповідає формі, визначеній у додатку до Порядку визнання Фондом
державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1668.

У випадку змін у складі членів СРОО вона зобов'язана подати
відповідну інформацію до ФДМУ у двотижневий (а не тритижневий строк) за
формою, що визначена у додатку до Порядку визнання Фондом державного
майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, що затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1668.
Подання зазначених документів у інших випадках, аніж при зміні складу
членів СРОО, нормативною базою не передбачене.
Крім того, інформація про проходження оцінювачами підвищення
кваліфікації може бути одержана ФДМУ самостійно на підставі даних
Державного реєстру оцінювачів, що ведеться відповідно до наказів Фонд
ФДМУ від 09.09.2002 № 1594 «Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів» (зареєстрований в Мін'юсті України від
16.09.2002 № 752/7040) та від 19.12.2001 № 2355 «Про затвердження
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів» (зареєстрований Мін'юсті України від 28.12.2001 № 1092/6283).
Ми також вважаємо, що дійсно ефективний контроль за додержанням
саморегулівними
організаціями
оцінювачів
правил
громадського
регулювання оцінки майна може здійснюватися за таких передумов:
1)
керівництву ФДМУ, перед виданням будь-яких наказів, що
спрямовані на здійснення контролю за додержанням
саморегулівними
організаціями
оцінювачів
правил
громадського регулювання оцінки майна, варто було б
провести нараду з керівниками СРОО, на якій обговорити
поточні результати роботи СРОО, визначити форми і методи
здійснення такого контролю, пересвідчитись у їх
відповідності чинному законодавству, узгодити порядок
інформаційної взаємодії між ФДМУ та СРОО щодо
здійснення останніми своїх повноважень з громадського
регулювання оцінки майна, визначити реальні строки
проведення відповідних заходів нагляду;
2)
керівництву ФДМУ спільно із керівництвом СРОО варто
напрацювати пропозиції щодо змін у нормативно-правовій
базі стосовно забезпечення належної сертифікації оцінювачів,
що не є членами СРОО;
3)
керівництву ФДМУ при прийнятті рішень варто враховувати
специфіку роботи СРОО, керівництво та члени яких беруть
участь у роботі СРОО на громадських засадах у вільний від
основної роботи час, а це не дозволяє виконувати
«доручення» органів влади у стислі строки, особливо у період
літніх відпусток.

