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Шановні колеги!
Пропонуємо вам прийняти участь у Четвертій Щорічній Одеській Конференції
«Розгляд проектів та заходів щодо вдосконалення оціночної діяльності. Перспективи
розвитку оціночної діяльності в Україні. Теоретичні і практичні проблеми оцінки
майна», що відбудеться 9-10 червня 2016 року за адресою м. Одеса, пров. Курортний, 2.
Організатори: Інформаційно-консультаційний центр «АСБОУ» та СРОО ВГО
«Асоціація спеціалістів банківської оцінки України».
Захід проводиться під патронатом: СРОО ВГО «Асоціація спеціалістів банківської
оцінки України», СРОО ГО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», СРОО ВГО
«Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів», СРОО ВГО «Спілка оцінювачів землі»,
СРОО ВГО «Спілка оцінювачів України».
Мета конференції: Обговорення загальних тенденцій на ринку оцінки, його
перспективи та проблеми. Розгляд проектів нормативно-правових актів, регулюючих
оціночну діяльність (Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», Національні стандарти оцінки, інше).
До участі запрошені керівники саморегулівних організацій оцінювачів,
представники оціночних компаній, українських та міжнародних банків, Національного
банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду державного майна
України.
П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й 1:
09.06.2016 (четвер)
09:30 – 10:00 Реєстрація учасників Круглого столу
10:00 – 12:00 Круглий стіл для оцінювачів, що проходять підвищення кваліфікації
за програмою дистанційного навчання2.
11:30 – 12:00 Реєстрація учасників тренінгу
12:00 – 15:00 Тренінг. Аліса Мостицька. Оцінювач, бізнес-тренер, професійний
бізнес-коуч ICF. Тема тренінгу: «Мистецтво ефективної комунікації».

10.06.2016 (п’ятниця)
09:30 – 10:00 Реєстрація учасників Конференції
10:00 – 18:00 Конференція «Розгляд проектів та заходів щодо вдосконалення
оціночної діяльності. Перспективи розвитку оціночної діяльності в Україні. Теоретичні і
практичні проблеми оцінки майна» (13:00 – 14:00 перерва на обід)
Модератор заходу:
 Юрій Ковальський; в.о. Президента
Банківської Оцінки України»

ВГО
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Спікери:














Сергій Фролов, Голова наглядової ради групи компаній АРГУМЕНТ. Тема
виступу: Оцінка з точки зору підприємницької діяльності.
Степан Максимов, Голова СРОО ГО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців
Оцінки». Тема виступу: Вдосконалення оціночної діяльності: шляхи,
проблеми, перспективи.
Віктор Маркус, Голова Експертної Ради АСБОУ, Директор ПП «Бюро
Маркуса». Тема виступу: Мінімізація професійних ризиків оцінювача.
Олексій Калапуша; Фінансовий директор BIONIK Hill, кфмн, Член
правління АСБОУ. Тема виступу: Тенденції розвитку стандартів оцінки. Чи
потрібні Україні НСО?
Сергій Скабелкін. Гроші майбутнього або як блокчейн змінить світ.
Олександр Лопатников, MRICS, керуючий директор American Appraisal в
Росії та СНД. Skype-трансляція. Стандартизація оціночної діяльності.
Тетяна Сірош, Начальника управління оцінки та моніторингу застав
департаменту управління ризиків НБУ Національного банку України. Тема
виступу: Реалізація об'єктів комерційної нерухомості ФГВФО, Тенденції та
перспективи.
Олександр
Щербаков,
Провідний
професіонал
сектору
оцінки
неплатоспроможних банків ФГВФО. Тема виступу: Теоретичні та практичні
аспекти оцінки кредитних портфелів.
Юрій Ковальський, в.о. Президента ВГО «Асоціація Спеціалістів
Банківської Оцінки України»; Валерій Воронін, Керівник ТОВ "ВАЛКОЛ".
Тема виступу: Аналіз методик оцінки незабезпеченої дебіторської
заборгованості, в т.ч. кредитних зобов'язань.

19:00 (уточнюється) Гала-вечеря.
Вартість участі у конференції3:
 окремо перший день конференції (09.06.2016; тренінг) – 200 грн.
 перший та другий день конференції (09-10.06.2016) – 450 грн.
 окремо другий день конференції (10.06.2016) – 300 грн.
 обід (оплачується окремо, за бажанням) – орієнтовна вартість 50 грн.
(уточнюється)
 Гала-вечеря (оплачується окремо, за бажанням) - орієнтовна вартість 400
грн. (уточнюється)

Проживання та харчування оплачується окремо на вибір учасника конференції.
Можливо проживання у готелі «Курортний» скачати прайс-лист >>
Для участі в Конференції необхідно подати ЗАЯВКУ на адресу електронної
пошти: info@asbou.com.ua.
Дресс-код: стиль casuall
Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном: +38 066 112 82 12.
__________________________________________________________________________________
1

На даний час представлено робочій варіант розкладу, який може бути доповнений.

2

Захід розраховано на оцінювачів, що пройшли відповідний курс підвищення кваліфікації (у

т.ч. дистанційного інтерактивного). Оплата процедури підвищення кваліфікації проводиться
окремо від оплати участі у конференції. УВАГА! До участі в Круглому столі запрошуються
виключно оцінювачі, що попередньо пройшли курс за дистанційною програмою
підвищення кваліфікації. Реєстрація оцінювачів, що бажають пройти підвищення
кваліфікації за дистанційною формою навчання та прийняти участь у Круглому столі,
повинна відбутися до 23.05.2016 р. на сайті www.infoconsult.com.ua.
3

для членів АСБОУ, АФО, ВСЕО, СОЗ, СОУ передбачена знижка 10% на оплату участі у

першому і другому дні конференції.
__________________________________________________________________________________

В.о. Президента АСБОУ

Ю. Ковальський

