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Вих. № 26/08 від 17 серпня 2010 року

Щодо перевірки ФДМУ
саморегулівних організацій оцінювачів

Фонд державного майна України

Департамент оціночної діяльності

Відповідно  до  Наказу  ФДМУ  від  29.07.2010р.  №1081  (далі  Наказ)  ВГО  «Асоціація  Фахівців 

Оцінки»  повинна протягом трьох тижнів з дати видання Наказу надати в офіційному порядку до ФДМУ 

цілий ряд документів.

Асоціація  Фахівців  Оцінки  вже  надавала  в  ФДМУ  звіти  за  2008  і  2009  роки  про  виконання 

процедури  внутрішньої  сертифікації  оцінювачів.   Сертифікація  в  організації  відбувається  протягом 

року, в основному в четвертому кварталі поточного року і підсумки проводяться в першому кварталі  

нового року. Зібрати ж інформацію з обласних осередків про сертифікацію в І кварталі 2010 року за  

такий короткий час в період літніх відпусток просто нереально.

Перелік  фізичних осіб – членів Асоціації  Фахівців Оцінки за  формою згідно з  Додатком 3 до 

Наказу не надаємо, оскільки така форма для нас нова і для переходу на таку форму потрібен значно 

більший час ніж три тижні. 

Більше того, новою формою звітності є не тільки форма Додатку 3, а й форма Додатку 2, яка не  

співпадає з Додатком, що наведений в Постанові КМУ від 13 грудня 2001 року №1668. Для того, щоб 

звітність велась за новими, запропонованими ФДМУ формами, потрібно ці форми, якщо є така нагальна 

необхідність, ввести при наданні звітності за 2010 рік.

Для цього пропонуємо: 

1. Обговорити  рекомендовані  форми  звітності  з  керівниками  саморегулівних  організацій 

оцінювачів.

2. Прийнятну для всіх саморегулівних організацій форму звітності затвердити на Наглядовій 

раді.

3. Затвердити графік і спосіб перевірок саморегулівних організацій на Наглядовій раді.

4. ФДМУ як регулятору оціночної діяльності в Україні провести загальні збори оцінювачів 

України, які не охоплені саморегулівними організаціями, з метою вироблення щорічної 

форми звітності і для цих оцінювачів.

Голова ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки» С.Й. Максимов 
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