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2 ВИ ЗАПИТУЄТЕ – МИ ВІДПОВІДАЄМО 

 

Окремого нормативного документу про порядок здійснення особистого огляду майна та етапу, 

на якому він може здійснюватися немає. Загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна 

визначені в Національному стандарті №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440. Що стосується 

поставлених у Вашому запиті питань, то в п.50 цього Стандарту чітко сформульовано наступне: 

«Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється: 

(1) ознайомлення з об'єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої 

проводиться оцінка; (2) визначення бази оцінки; (3) подання замовнику пропозицій стосовно 

істотних умов договору на проведення оцінки». 

Таким чином, на підготовчому етапі, ще до укладання договору на проведення оцінки, повинно бути 

проведено ознайомлення з об’єктом оцінки і характерними умовами договору, який буде укладено 

для проведення оцінки. 

Процес ознайомлення з об’єктом оцінки до укладення договору на оцінку включає, як ознайомлення з 

вихідною інформацією, яку Замовник оцінки передбачає надати для оцінки, так і огляд об’єкта оцінки 

та його фотофіксацію. Попередній огляд об’єкта оцінки та його фотофіксація забезпечують прийняття 

вивіреного рішення щодо укладання договору на проведення незалежної оцінки і вимог до Замовника 

оцінки про надання, крім наявної у нього, додаткової вихідної інформації про об’єкт оцінки. 

Лише при погодженні всіх попередніх питань з замовником оцінки укладається договір на проведення 

незалежної оцінки об’єкта. 

Якщо огляд і фотофіксація об’єкта оцінки був проведений на підготовчому етапі до укладення 

договору на оцінку, то після укладення такого договору огляд і фотофіксація об’єкта оцінки може 

і не проводитись, а сам процес ознайомлення з об’єктом оцінки включає вивчення наданої 

Замовником оцінки вихідної інформації, вирішення питань щодо необхідності пошуку додаткової 

інформації для проведення оцінки. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що відповідно до вимог Національного стандарту №1 «Загальні 

засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2003р. №1440 огляд та фотофіксація об’єкта оцінки можуть проводитись до укладання 

договору на оцінку на підготовчому етапі, який передує укладенню договору на проведення 

незалежної оцінки.  
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ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ? 

 

Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання, 

будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та 

пропозиції. 

Поштова адреса головного офісу 

04205, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 

будинок №21, корпус №3, 

офіс №9 (шостий поверх) 

Засоби електронного зв’язку 

Офіційний сайт Асоціації: 

http://www.afo.com.ua/ 

 

Електронна пошта 

виконавчої дирекції АФО: 

office@afo.com.ua 

Телефони головного офісу 

Голова Асоціації 
Степан Йосипович Максимов 
(044)502-23-54, (067)232-03-45 
 
Контактна особа 
Городник Алла Григорівна 
(044) 228-35-88, (044) 502-23-54, 
(050) 443-32-27, (067) 238-30-77 

Технічна та інформаційна підтримка 

Менеджер служби 

технічної та інформаційної підтримки 

admin@afo.com.ua 

Банківські реквізити 
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UA353206270000026003013047490 
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МФО – 320627 
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