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Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна 

України 

1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з 

професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного 

майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із 

змінами): 

1) у розділі IІ: 

пункт 14 викласти у такій редакції: 

«14. Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити належні умови для 

проведення навчального процесу з базової підготовки оцінювачів, підвищення 

кваліфікації оцінювачів, складання фізичними особами кваліфікаційного 

іспиту. Площа приміщень для проведення навчального процесу та (або) 
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складання кваліфікаційного іспиту повинна становити не менше ніж  

2,4 кв. метра на одну особу. 

У разі комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту з 

фізичних осіб, які проходили навчання у різних навчальних закладах, 

навчальний заклад, на базі якого фізична особа проходила навчання за 

програмами базової підготовки оцінювачів, заздалегідь, але не пізніше 10 

календарних днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту 

повідомляє Фонд та навчальний заклад, на базі якого проходитиме 

кваліфікаційний іспит, про фізичних осіб, які виявили бажання складати 

кваліфікаційний іспит.»; 

абзац другий пункту 22 викласти у такій редакції: 

«Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу 

Комісії. Перевірка навчальних закладів, які подали до Фонду відповідні 

документи з метою укладення (продовження строку дії) угоди про 

співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, здійснюється перед 

прийняттям Фондом рішення щодо укладення або продовження строку дії 

угоди. У разі надходження до Фонду скарги щодо неналежної діяльності 

навчального закладу в сфері професійної підготовки оцінювачів або у разі 

невиконання навчальним закладом умов угоди з Фондом, за рішенням Комісії 

призначається додаткова перевірка навчального закладу.». 

у пункті 27 слова «у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про 

приватизацію - газеті «Відомості приватизації» або розміщення» виключити; 

2) пункт 2.1 глави 2 додатка 2 до Положення викласти у такій редакції: 

«2.1. ____________________________________________ зобов’язується: 
                         (найменування навчального закладу) 

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, 

затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення 
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кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до Загальних вимог 

до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, 

затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня  

2004 року № 754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 

2004 року за № 562/9161 (із змінами), та інших нормативно-правових актів з 

питань оціночної діяльності; 

забезпечувати належні умови для проведення навчального процесу з 

базової підготовки оцінювачів, підвищення кваліфікації оцінювачів, складання 

фізичними особами кваліфікаційного іспиту. Дотримуватися відповідних 

вимог, що висуваються до площі приміщень, в яких буде відбуватися 

навчальний процес та (або) складатися кваліфікаційний іспит (у розрахунку не 

менше ніж 2,4 кв. метра на одну особу); 

залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників 

Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх 

згодою) до участі в процесі навчання за програмами базової підготовки 

оцінювачів та підвищення кваліфікації; 

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу; 

здійснювати за результатами навчання слухачів за програмами базової 

підготовки оцінювачів попередній контроль рівня знань шляхом тестування або 

складання заліку відповідно до законодавства; 

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;  

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту про 

оцінку майна; 

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової 

підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною 
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базовою програмою із зазначенням термінів навчання, напрямів оцінки майна 

та спеціалізацій в межах цих напрямів; 

у п’ятиденний строк після закінчення відповідною групою навчання за 

програмами базової підготовки оцінювачів надавати до Фонду перелік 

фізичних осіб, які пройшли таке навчання; 

у місячний строк від дати видачі слухачу посвідчення оцінювача-стажиста 

організовувати його стажування відповідно до Положення про порядок 

стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  

30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15 листопада 2001 року за № 956/6147 (зі змінами) (далі – Положення про 

стажування фізичних осіб); 

протягом десяти календарних днів з дати визначення бази стажування та 

керівників стажування оцінювачів-стажистів подавати до Фонду довідку про 

організацію стажування оцінювачів-стажистів, які пройшли навчання за 

програмою базової підготовки оцінювачів у навчальному закладі, за формою 

згідно з додатком до Положення про порядок стажування фізичних осіб. 

не пізніше ніж за десять календарних днів до запланованої дати проведення 

кваліфікаційного іспиту письмово повідомляти Фонд та відповідний 

навчальний заклад про складання кваліфікаційного іспиту оцінювачем-

стажистом на базі іншого навчального закладу; 

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного 

іспиту та не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення  іспиту 

письмово повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії; 
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не пізніше семиденного строку з дати проведення кваліфікаційного іспиту 

надавати до Фонду для підписання кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів за 

формою, встановленою Фондом; 

не пізніше ніж за місяць до 01 січня наступного року надавати до Фонду на 

погодження загальні програми навчання, спеціальні тематичні програми 

навчання з підвищення кваліфікації, складені з урахуванням пропозицій 

саморегулівних організацій оцінювачів, оцінювачів, що мають намір підвищити 

кваліфікацію в зазначеному навчальному закладі, графіки проведення занять з 

підвищення кваліфікації та перелік осіб, які рекомендовані як викладачі під час 

навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, складений за 

формою згідно з додатком 1 до Загальних вимог до навчальних програм 

навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом 

Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за  

№ 562/9161 (із змінами); 

не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення навчання 

з підвищення кваліфікації оцінювачів письмово повідомляти Фонд та 

секретаріат Екзаменаційної комісії про дату та місце його проведення, 

тематику, що формується, перелік викладачів за темами, список слухачів із 

зазначенням спеціалізацій, які відповідають тематиці навчального заходу. У 

разі якщо кількість слухачів перевищує планову, заявлену навчальним закладом 

під час укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки 

оцінювачів, додатково подавати копію документа, що підтверджує право 

власності та/або користування приміщеннями (у розрахунку не менше ніж  

2,4 кв. метра на одну особу); 

надавати до Фонду узагальнену відомість про підвищення кваліфікації 

оцінювачами та підготовлені для підписання посвідчення про підвищення 

кваліфікації оцінювачів; 
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за результатами проходження оцінювачами підвищення кваліфікації 

видавати їм посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом 

та спеціалізацією (ями) в межах напряму за формою, встановленою Фондом; 

інформувати Фонд про зміни в складі керівництва, найменуванні 

навчального закладу, його місцезнаходженні, інформувати про зміни внесені до 

документів, які подавались навчальним закладом під час укладання 

(продовження) угоди з Фондом та надавати копії документів, якими вносилися 

такі зміни, в десятиденний строк з дати настання відповідної зміни; 

організовувати конференції та семінари з питань оцінки майна та 

професійної оціночної діяльності; 

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які 

отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі 

виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) 

майном, що є в комунальній власності; 

на підставі рішення Фонду та у строк, встановлений Фондом, усунути 

виявлені недоліки щодо професійної підготовки оцінювачів.». 

3) у тексті Положення слово «ФДМУ» замінити словом «Фонд» у 

відповідних відмінках. 

2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду 

державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із 

змінами), абзац перший пункту 20 розділу ІV викласти в такій редакції: 

«20. Строк стажування оцінювача-стажиста подовжується на строк 

зупинення стажування від дати виникнення підстав зміни бази стажування до 
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дати початку стажування на новій базі. При цьому строк стажування 

оцінювача-стажиста на новій базі не може бути меншим ніж три місяці.». 

3. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, 

затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 

2002 року № 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами): 

1) у розділі ІІ: 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. Голова Екзаменаційної комісії погоджує дату проведення 

кваліфікаційного іспиту. З цією метою навчальний заклад не пізніше ніж за 

десять календарних днів до дати запланованого іспиту письмово повідомляє 

секретаріат Екзаменаційної комісії та Фонд державного майна України про 

проведення кваліфікаційного іспиту.»; 

у пункті 6:  

у першому реченні слово «переважно» виключити; 

доповнити пункт новим реченням такого змісту: 

«При цьому навчальний заклад, на базі якого фізична особа проходила 

навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, заздалегідь, але не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати проведення 

кваліфікаційного іспиту, повідомляє Фонд державного майна України та 

навчальний заклад, на базі якого проходитиме кваліфікаційний іспит, про 

фізичних осіб, які виявили бажання складати кваліфікаційний іспит.»; 

у пункті 7: 

в абзаці першому слова «в засобах масової інформації та» виключити; 
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у першому реченні абзацу другого слова «в засобах масової інформації» 

замінити словами «на сайті Фонду державного майна України»; 

2) абзац четвертий пункту 7 розділу ІІІ доповнити реченням такого змісту: 

«Якщо за результатами розгляду та опрацювання членами Екзаменаційної 

комісії звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна визнано 

таким, що відповідає абзацу п’ятому пункту 67 Національного стандарту № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі - 

Національний стандарт № 1), такий звіт про оцінку майна або навчальний звіт 

про оцінку майна передається разом із рецензією на нього, складеною членом 

(ами) Екзаменаційної комісії, та письмовою заявою до секретаріату 

Екзаменаційної комісії для включення питання щодо професійної оціночної 

діяльності керівника стажування до порядку денного чергового засідання 

Екзаменаційної комісії.»;  

3) у розділі ІV: 

у пункті 1: 

у третьому реченні абзацу другого слова «(у разі наявності)» виключити; 

абзац третій викласти у такій редакції: 

«в процесі виконання Фондом повноважень, визначених Порядком ведення 

єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами);»; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«у разі отримання Фондом державного майна України письмового 

звернення від члена (ів) Екзаменаційної комісії про виявлений (ні) за 
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результатами розгляду звіт (ти) про оцінку майна або навчальний (і) звіт (и) про 

оцінку майна під час проведення кваліфікаційного іспиту, який (і) визнано 

таким (и), що відповідає (ють) абзацу п’ятому пункту 67 Національного 

стандарту № 1. До звернення додаються оригінал звіту (ів) про оцінку майна 

або навчальний (і) звіт (и) про оцінку майна та рецензія (ії) на нього (их), 

складена (і) такими членом (ами) Екзаменаційної комісії.»;  

у пункті 2: 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«У разі ненадання до Фонду державного майна України документів, 

визначених абзацом другим пункту 1 цього розділу, розгляд питання щодо 

професійної діяльності оцінювача Екзаменаційною комісією не здійснюється.»; 

в абзаці другому слова «рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки 

майна)» замінити словами «рецензії (ій) на звіт про оцінку майна (акт оцінки 

майна)», слово «надсилає» замінити словом «передає»;  

доповнити пункт 4 новими абзацами дев’ятим - одинадцятим такого 

змісту: 

«підписання кваліфікованим електронним підписом, накладеним 

оцінювачем з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих 

послуг, за результатами здійснення практичної діяльності з оцінки майна  

документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, 

встановлених Національним стандартом № 1), та який має зберігатися в єдиній 

базі даних звітів про оцінку, відповідно до вимог Порядку ведення єдиної бази 

даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами); 
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внесення оцінювачем до єдиної бази даних звітів про оцінку, Порядок 

ведення якої затверджено наказом Фонду державного майна України від 

17 травня 2018 року № 658, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами), недостовірної, неправдивої 

інформації (даних) зі звітів про оцінку; 

порушення вимог Закону, зокрема, статті 10 та частини другої статті 11, а 

також інших нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної 

оціночної діяльності;». 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – тринадцятий вважати відповідно 

абзацами дванадцятим – шістнадцятим;  

в абзаці третьому пункту 5: 

слова «звернення щодо професійної оціночної діяльності якого 

розглядається» замінити словами «питання щодо професійної оціночної 

діяльності якого виноситься на розгляд Екзаменаційній комісії»; 

доповнити абзац новим реченням такого змісту: 

«У разі наявності в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності інформації про електронну адресу оцінювача, документи з оцінки майна 

та наявні в секретаріаті Екзаменаційної комісії матеріали, зокрема, які надійшли 

разом із письмовим зверненням (скаргою) заінтересованих осіб (заявників), 

направляються оцінювачу в електронній формі для ознайомлення.»; 

у пункті 10: 

в абзаці першому слова «одне з таких рішень» замінити словами  

«, зокрема, такі рішення». 

Директор Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та  

професійної оціночної діяльності                                 Світлана БУЛГАКОВА 


